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EditorialEditorial
Senang sekali kami dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam  edisi 

bulan Oktober-November 2011. Sejak tahun 2005, Puslitbangdik PPPK Petra telah 
memulai program Pelatihan Olimpiade Sains Nasional untuk Siswa PPPK Petra, 
yang bertujuan untuk membina para siswa PPPK Petra yang terpilih untuk 
mempersiapkan diri mengikuti OSN. Setelah enam tahun 
berjalan, program ini memberikan hasil nyata yang 
positif. Setiap tahunnya, para siswa yang telah 
dibina dalam pelatihan ini selalu berhasil 
meraih medali OSN, tak terkecuali untuk 
tahun ini. Melihat hasil nyata prestasi demi 
prestasi yang diraih, kami percaya bahwa 
semua sekolah PPPK Petra memiliki potensi 
untuk mencetak juara OSN.

Jika pada edisi lalu kita telah menyimak kisah 
perjalanan para siswa SMP dalam meraih dua medali 
emas dan satu medali perunggu, pada edisi ini kita dapat 
membaca suka duka perjalanan para siswa SMA yang telah berhasil membawa 
pulang medali yang terdiri atas dua emas, satu perak, dan enam perunggu; serta 
satu siswa SD yang berhasil meraih medali perak.

Selain liputan OSN 2011, kami juga menyajikan ulasan mengenai Student 
Exchange Programme 2011 dengan Kuo Chuan Presbytarian Secondary School, 
kegiatan pembelajaran di sekolah, pameran pendidikan, serta pelayanan Petra 
Youth Orchestra dalam kegiatan gereja dan sosial.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah 
mengirimkan materi untuk  edisi kali ini. Kirimkan masukan dan saran 
Anda ke alamat redaksi atau melalui e-mail. Semoga apa yang kami sajikan dapat 
bermanfaat.

Selamat membaca!
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ari Rabu, 
tanggal 21 
September H

2011, aku berangkat 
ke sekolah dengan hati 

yang riang, karena aku 
menantikan janji bu guru 

untuk mengajari aku dan teman-
teman kelompok B TK Kristen Petra 5 
untuk membuat es kopyor. Aku dengar 
dari mama, es kopyor rasanya manis dan 
menyegarkan. Wah, pasti enak, ya! 
Cerita mama membuatku semakin tidak 
sabar untuk belajar membuat es kopyor!

Setibanya di sekolah, kulihat ibu guru 
sudah menyiapkan semua keperluan 
yang dibutuhkan untuk membuat es 
kopyor. Ada kompor, agar-agar, dan ... 
hmmm... yang berwarna hijau itu apa, 
yah??! “Ayo, siapa yang tahu ini buah 
apa?” tanya Bu Martini. Hehehe... 
ternyata temanku tidak ada yang tahu. 
“Ini namanya buah kelapa muda. Buah 
ini mempunyai daging buah yang 
berwarna putih dan mengandung air. 
Kita bisa membuat minuman yang segar 

dari buah ini,” lanjut bu guru.
Wah, sepertinya menarik, ya...! 

Hehe.... Lalu, kami pun segera bersiap 
untuk belajar membuat es kopyor 
bersama-sama. Pertama, kami 
membuat santan dari daging buah 
kelapa yang sebelumnya sudah diparut, 
yaitu dengan diperas menggunakan 
tangan. Tambahkan sedikit air supaya 
air perasannya menjadi lebih banyak. 
Air santan itu sebagai 
campuran 

untuk membuat agar-agarnya. Setelah 
dimasak dan mendidih, agar-agar itu 
dituang sedikit demi sedikit ke atas es 
batu. Setelah itu, diberi dengan air dan 
sirup secukupnya. Sekarang... jadi, deh, 
es kopyorku! Asyiiiik...! Slurp... hmm... 
rasanya manis dan segar!

Membuat Es KopyorMembuat Es Kopyor
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ari Jumat, tanggal 23 September 2011, ada 
kegiatan pendidikan karakter kristiani di TK HKristen Petra 5. Aku, teman-temanku, serta 

adik-adikku yang di TK A diajak oleh bu guru ke ruang 
perpustakaan. Tetapi... kok ada yang berbeda, ya…?! 
Kok ada panggung? Itu untuk apa? Aku jadi semakin 
ingin tahu. Kalian juga mau tahu, nggak?

Setelah Bu There mengajak kami menyanyi “Yesus 
Sayang Semua” dan “Kasih Tuhan”, kami semua 
ternyata diajak untuk melihat dan mendengarkan 
cerita lewat panggung boneka, lho…! Asyik sekali 
kelihatannya...! Semua teman-teman juga terlihat 
senang sekali. Eh, ceritanya bagus, lho…! Ada Mbak 
Ipah yang setia, Andi dan Dina yang suka marah-marah, 
dan juga ada mama yang rajin bekerja. Wow...! Semua 
teman-teman mendengarkan cerita tentang Mbak Ipah 
dengan tenang dan penuh perhatian. Melalui cerita itu, 
kami diajak untuk melihat tingkah laku diri kami 
masing-masing dalam keseharian. Apakah kami semua 
seperti itu? Apakah kami sudah bersikap baik selama 
ini? Apakah kami sering marah-marah? Ataukah kami 
semua dapat berbicara dengan sopan pada saat 
meminta tolong kepada orang yang lebih tua? 

Panggung BonekaPanggung BonekaPanggung BonekaPanggung Boneka



Hmm.. jumlahnya berapa, ya?

“Stoooppp...!! Berhenti dulu, ada yang mau menyeberang!” begitu aba-aba ibu guru untuk 
mengarahkan teman-teman yang mengendarai mobil dan sepeda. Setelah mereka berhenti, aku pun 

menyeberang. Hehehe.. ternyata tidak sulit. Begitu aku sudah menyeberang, baru deh teman-teman 
kembali menjalankan mobil dan sepedanya. Dengan bermain lalu lintas ini, aku dan teman-teman jadi 

mengerti bagaimana caranya menyeberang dengan benar. Kami juga jadi mengerti kalau ada yang mau 
menyeberang, kami harus menghentikan kendaraan yang kami naiki. Gimana, teman-teman? Seru, ya...! 

Hehehe.. Jangan lupa untuk belajar menyeberang seperti kami juga, ya...!

i sekolahku, TK Kristen Petra 7, kami siswa TK 
A belajar bagaimana caranya menyeberang 
dengan bermain. Sebagian temanku D

menyetir mobil-mobilan dan yang lainnya mengendarai 
sepeda. Lalu, ibu guru yang menjadi 
polisi lalu lintasnya. Hihihi.. 
seperti bermain drama 
lalu lintas. Hayoo, yang 
belum tahu 
bagaimana caranya 
menyeberang, simak 
ceritaku, yaa..!.

Stoop...!!!Stoop...!!!Stoop...!!!Stoop...!!!

Bunyi apa, tuh? Hihihi.. rupanya bunyinya berasal dari mouse yang diklik 
oleh para siswa kelompok A TK Kristen Petra 9! Mereka sedang asyik belajar 
matematika dengan menggunakan komputer. Wah, bagaimana caranya, ya? 
Hmm.. rupanya mereka harus menghitung jumlah benda-benda pada soal 
yang terpampang di layar monitor, kemudian mengklik angka yang 

merupakan jawabannya. Ooh, lihat! Mereka terlihat senang sekali bisa 
menemukan jawaban dari soal yang sedang mereka kerjakan.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 
2011 ini, siswa dapat mengenal bagaimana menggunakan 
komputer sesuai dengan kebutuhannya, dan menemukan 

kesenangan baru dalam belajar matematika. Selain itu, dengan 
belajar mengoperasikan komputer sejak dini, mereka dapat 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Klik.. klik.. klik...!
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aah..W  ada apa ya, di TK 

Kristen Petra 1, kok seru 
sekali kelihatannya?? Yuk, kita lihat 
bersama-sama! Hmm.. ternyata ada 

panggung boneka...! 

Teman-teman terlihat sangat senang 
melihat panggung boneka yang 
dipentaskan itu. Mereka menyimak 
jalan ceritanya dengan cermat dan 
antusias sekali. Bahkan ada beberapa 
siswa yang menampilkan mimik muka 
yang serius saat menonton, hihihi...!

Pementasan panggung boneka yang 
diadakan pada hari Jumat, tanggal 23 
September 2011 ini, merupakan bagian 
dari pembelajaran Pendidikan Karakter 
Kristiani (PKK) bagi siswa TK A dan TK B. 
Istimewanya, drama yang dipentaskan 
ini memiliki pesan moral agar anak-

Pendidikan Karakter Kristiani

anak menghormati sesamanya, seperti 
orang tua, guru, pembantu, dan sopir. 
Menarik, bukan? Ada yang mau 
menonton juga? Hehehe....



agi itu ... “Lihat... pensilku lucu, kan?” kata 
Cynthia, sambil menunjukkan pensil Pboneka di tangannya kepada teman-teman 

yang lain. Dia terlihat senang sekali dengan boneka 
pensilnya. Tidak hanya Cynthia, tetapi semua siswa 
TK Kristen Petra 12 kelompok A1 dan A2 merasa 
bangga membawa pensil boneka yang ada tulisan ayat 
hafalannya dari Efesus 6:2, yang berbunyi: “Hormatilah ayah 
dan ibumu.” Ayat itulah yang menjadi dasar firman Tuhan dalam 
materi Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) dengan tema 
“Menghormati Norma”, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 

9 September 2011. Melalui boneka tersebut, para siswa diharapkan 
lebih mudah dalam mengingat dan melakukan pesan dari materi yang 

sudah disampaikan oleh guru.

Boneka Pensil

eskipun hari ini terasa 
panas sekali, tetapi kami Msiswa-siswi TK Kristen 

Petra 11 tetap tersenyum ceria. Hihihi.. 
tahu nggak kenapa? Coba deh tebak! 
Benaarrr! Hari ini, tanggal 21 September 
2011, kami akan membuat minuman 
segar bersama-sama, nih...! Mau tahu 
caranya? Yuk, ikut ke kelasku!

Nah, kami, siswa kelompok B, akan 
membuat es kopyor. Pertama-tama... 
kita harus siapkan dahulu bahan-
bahannya, yaitu: agar-agar, gula, air, 
sirup, dan es batu. Cara membuatnya 
mudah, kok! Campur air, gula, dan agar-
agarnya, lalu rebus hingga mendidih. 

Setelah 
mendidih, 
tuangkan 
sedikit 
demi 
sedikit di 
atas es batu 
yang sudah 
diberi air, 
sampai 
terbentuk kelapa 
kopyor yang lembut, 
teman-teman...! Terakhir, 
kita tambahkan sirupnya. Jadi, 
deh! Mudah, kan?

Sekarang, kita ke kelas kelompok 
A, yuk! Untuk melihat adik-adik 
kelompok A akan membuat jus melon. 

Pertama-
tama, 
buah 
melonnya 
dikupas 
dan 

dipotong 
kecil-kecil. 

Lalu, mereka 
masukkan 

potongan-
potongan buah 

melonnya ke dalam 
blender, dan ditambah dengan 

air, gula, dan es batu. Setelah itu, 
mereka nyalakan blendernya. Dan... jadi 
deh jus melon segar yang siap untuk 
diminum! Hmm.. enaknya....

Popcorn-ku Matang...!Popcorn-ku Matang...!

ari ini di kelasku, kelompok B TK Kristen Petra 13, ibu guru 
menjelaskan tentang berbagai macam makanan pokok. HSelain nasi, ternyata masih ada makanan pokok lainnya, 

seperti sagu, singkong, dan jagung. Ibu guru juga memperlihatkan 
gambar-gambar makanan pokok itu kepada kami. Kemudian, ibu 
guru membawa beberapa buah jagung sebagai contoh. Kami 
diajari tentang cara menimbang jagung dan mengukur beratnya. 
Oh, iya... ibu guru juga bilang kalau jagung bisa dibuat menjadi 
berbagai macam makanan lho... seperti jenang, jagung bakar, 
jagung rebus, bubur jagung, dan nasi jagung. Bahkan, ada 
beberapa jenis jagung yang rasanya enak jika dibuat menjadi 
popcorn, seperti jagung yang dibawa oleh ibu guru 
sekarang ini, hehehe...! Dan sekarang, 
waktunya kami belajar membuat 
popcorn. Nyamm... pasti enak!
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ayooo.. ada yang tahu, nggak... 
itu suara apa? Ya, betul teman-Hteman! Itu adalah suara 

ayam! Nah, sekarang ada 
yang tahu urutan 

terjadinya anak ayam, nggak? 
Hehehe...

Hari Rabu, tanggal 19 
Oktober 2011, kami, para siswa 
TK  Kristen Petra 12, bersama-
sama belajar mengurutkan 
gambar terjadinya anak ayam, 
lho..! Jadi, ibu guru menyiapkan 
empat buah gambar yang harus 

kami susun di papan tulis. Susunannya harus urut lho, teman-
teman! Aku ajari, yaa...! Untuk nomor satu, kita tempelkan 
gambar telurnya. Lalu untuk nomor dua, kita tempelkan 

gambar induk ayam yang sedang mengerami telur 
supaya menetas. Kemudian untuk nomor tiga, 

kita tempel gambar telur yang retak dan 
terlihat sebagian tubuh anak ayamnya. 

Terakhir, baru deh... kita tempel gambar 
anak ayam yang sudah keluar dari 
cangkang telurnya di nomor empat. 
Naah... sekarang teman-teman sudah 
mengerti kan, proses menetasnya 

anak ayam?? Hehehe... lain kali kita 
belajar lagi, yaa...!

eman-teman.. apakah kalian 
sudah bisa mencuci peralatan 
makan sendiri? Hmm.. T

meskipun mama bilang aku masih terlalu 
kecil, tetapi aku sudah bisa mencuci 
piring dan gelasku sendiri, lho...! Kata ibu 
guru, kita harus bisa lebih mandiri. 
Karena itu, pada tanggal 6 Oktober 2011 
kemarin, kami belajar untuk mencuci 
peralatan makan kami masing-masing. 
Oh ya, selain kami, 
siswa TK 

Kristen Petra 1, TK Kristen Petra 
lainnya juga belajar hal yang 
sama, lho...! Kita lihat, yuk!

Di TK Kristen Petra 13 dan 
TK Kristen Petra 7, tanggal 11 
Oktober 2011, teman-teman 
kelompok A terlihat sedang 

asyik mencuci cangkir dan 
gelasnya masing-masing. Ibu guru 

sudah menyiapkan dua buah 
baskom berisi air, mangkuk berisi air 

sabun cuci piring, dan spons. Teman-
teman juga mau belajar? Ikuti langkah-
langkahnya, yaa...!

Pertama, kita pegang gelas di satu 
tangan, lalu celupkan spons ke dalam 
air sabun. Kemudian, usapkan spons ke 
seluruh bagian dalam dan luar gelas. 
Sudah? Sekarang, celupkan gelasnya ke 
dalam baskom pertama sambil 
dibasuh dengan meng-
gunakan tangan, untuk 
menghilangkan busa-
nya. Setelah bersih  
dari busa, kita 
celupkan gelasnya ke 
dalam baskom kedua 
untuk membilasnya 
hingga bersih. 
Mudah, kan? Tetapi 
kita harus berhati-hati 
agar gelasnya tidak jatuh 
dan pecah.

Oh ya.. di TK Kristen Petra 
11, tanggal 12 Oktober 2011, kakak-
kakak kelompok B belajar mencuci 

piring, lho! Sedang-
kan untuk teman-teman kelompok A, 
mereka belajar mencuci serbet. Yuk, kita 
amati! Hmm.. pertama, serbetnya 

dikucek-kucek di dalam ember 
berisi air yang sebelumnya 

telah diberi deterjen. 
Kemudian, serbetnya 

dibilas beberapa kali 
di ember kedua 
yang berisi air 
bersih, untuk 
membersihkan 
serbet dari sisa air 

deterjen. Setelah 
itu, serbetnya 

dijemur di bawah 
sinar matahari supaya 

cepat kering. Wah, 
kelihatannya mudah. Nanti kucoba 

di rumah, ah! Hehehe....
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Hasil Karyaku...!Hasil Karyaku...!

eman-teman pernah pergi ke 
Taman Flora nggak? Kami siswa 
kelompok B TK Kristen Petra 7 T

sudah pernah berkunjung ke sana lho. 
Aku ceritakan, yaa....

Pagi itu, hari Selasa, tanggal 4 
Oktober 2011, matahari bersinar terang. 
Udaranya pun terasa sejuk 
menyegarkan. Pada hari yang cerah itu 
kami semua naik mobil, sangat 
bersemangat untuk pergi ke Taman 
Flora. Begitu sampai, wahhh...! 
Pemandangannya bagus banget! “Hei… 
lihat, pohonnya tinggi-tinggi dan banyak, 
ya…! Seperti hutan,” teriak Steven.

Di Taman Flora, kami melakukan 
banyak kegiatan yang menyenangkan. 
Kami bermain tali titian, flying fox, dan 
kegiatan lainnya. “Hiii… aku berani 
berjalan di atas tali titian,” teriak Joy. 
Flying fox adalah permainan meluncur 
melalui kawat baja yang kuat, dari 
tempat yang 
tinggi 

Berkunjung ke Taman FloraBerkunjung ke Taman FloraBerkunjung ke Taman FloraBerkunjung ke Taman Flora

menuju ke tempat yang lebih rendah. 
Untuk bisa meluncur dengan baik dan 
aman, kami harus memakai alat 

pengaman tubuh yang 
namanya safety 

body harness. 
Hehe... asyik, 
kan!

Setelah 
bermain, kami 

berjalan-jalan 

menikmati pemandangan dan melihat 
hewan-hewan peliharaan di Taman Flora. 
Ada rusa, aneka burung, ikan, dan lain-lain. 
Oh ya, kami juga sempat memberi makan 
ikan, lho! Ketika kami melemparkan 
makanan ke dalam kolam, semua ikan di 
kolam itu langsung berebut memakannya! 
Hehehe... lucu, ya!

Itulah kegiatan kami di Taman Flora. 
Sambil berekreasi, kami juga bisa belajar 
macam-macam. Menyenangkan, bukan?

eman-teman, aku sekarang bisa membuat sandal, lho! Hehehe... Tadi di sekolah, aku 
dan teman-teman siswa kelas III SD Kristen Petra 1 diajari oleh ibu guru tentang cara 
membuat sandal. Mau tahu caranya? Yuk, aku ajari...! Ikuti petunjukku, ya...!T

Pertama-tama, kita siapkan dahulu bahan dan peralatannya, yaitu: kain katun, karton 
dupleks, spons, lem, dan gunting. Sudah? Sekarang kita sama-sama pelajari langkah-langkah untuk 
membuatnya, yaa...!
1. Buatlah pola sesuai dengan ukuran kaki kita, kiri dan kanan. Pola atau patron ini nanti akan menjadi 

panduan ukuran dalam membuat sandal.
2. Dengan menggunakan patron, gambarlah bagian kaki kiri dan kanan pada karton dupleks.
3. Gambar bagian kaki kiri dan kanan pada spons, juga dengan menggunakan patron.
4. Buat dua duah sandatan kaki berbentuk persegi panjang, untuk kanan dan kiri. Jangan lupa 

untuk menyesuaikannya dengan lebar dan gemuk kaki, ± 5 cm. Lalu, balut dengan kain 
katun.

5. Karton dupleks yang telah direkati spons, dibalut dengan kain katun. Agar tampak rapi, 
gunting sedikit pada setiap bagian yang ada lekukan kain, itu untuk memudahkan proses 
pengeleman.

6. Rekatkan ujung kanan dan kiri sandatan pada bagian alas sandal dari karton dupleks tadi. 
Kemudian, tutup dengan spons yang telah dibentuk sebagai alas sandal, lalu rekatkan 
dengan lem agar kuat.

8. Setelah itu, tunggu hingga lemnya kering, dan ... taarrrraaaa!! Sandal pun siap dipakai!

0707



0808

Rambu-Rambu EtikaRambu-Rambu Etika

th4  Grade Primary Schoolth4  Grade Primary School

oreee!!! Sekolahku, SD Kristen Petra 
5, berhasil meraih tiga peringkat 

thHteratas di English Competition 4  
Grade Primary School yang diadakan oleh PPPK 

Petra, lho...! Lomba yang diselenggarakan pada 
hari Senin, tanggal 12 September 2011, di Kansek 

Direktorat Pendidikan PPPK Petra ini, terdiri atas tiga sesi yang 
harus dilalui oleh para peserta. Sesi pertama adalah tes tulis 
individu yang berupa tiga puluh soal pilihan ganda. Sesi kedua 
adalah listen test, yang mana para peserta mengerjakan dua 
puluh pertanyaan untuk melengkapi cerita dan menjawab 
dengan jawaban lengkap. Sesi terakhir adalah sosiodrama 
dengan topik “Respect”, yang sebelumnya harus 
dipresentasikan di depan para juri terlebih dahulu sebelum 
dipentaskan.

Waahh... cukup sulit juga, ya... sesi demi sesi yang harus 
dilalui. Yuk, kita intip siapa sih siswa-siswi SD Kristen Petra 5 
yang berhasil meraih juara. Hmm... Juara I diraih 
oleh Christine Devina Wibisono dari kelas IVA, 

Juara II diraih oleh Tasya Monica dari kelas IVD, dan Juara III 
diraih oleh Kristina Adjie dari kelas IVA. Hebat, ya!. Kita harus 
tekun dalam belajar, nih... agar dapat meraih prestasi seperti 
mereka. Semangat...!!!

ada hari Jumat, tanggal 9 September 2011, aku 
mengikuti kegiatan imunisasi di sekolahku, SD PKristen Petra 1. Kata ibu guru, imunisasi berguna 

untuk membuat tubuh kita menjadi lebih tahan terhadap 
virus yang bisa membuat kita sakit. Oleh karena itu, kegiatan 
ini diadakan secara rutin pada tiap tahun.

Bersama dengan teman-teman kelas IB yang lain, aku 
mengantre di ruang UKS untuk mendapatkan giliran suntik 
imunisasi campak dari dokter. Oo... ternyata suntikannya 
hanya untuk sekali pakai lalu dibuang (disposible spuit), jadi 
kita tidak perlu khawatir karena suntik yang dipakai itu baru 
dan bersih. Aku sempat takut ketika dokter mau menyuntikku, 
tetapi ternyata sakitnya hanya sebentar, seperti digigit semut 
saja, tuh! Karena itu... teman-teman jangan ada lagi yang 
takut disuntik, ya...! Hehehe....

enghargai Norma, itulah tema pendidikan 
karakter kristiani pada hari Sabtu, 17 MSeptember 2011 lalu, di sekolahku, SD Kristen 

Petra 13. Pertama-tama, kami bersama-sama mengikuti 
persekutuan doa yang bertempat di aula sekolah lantai III. 
Setelah itu, kami berkreasi untuk membuat rambu-rambu 
seperti rambu-rambu lalu lintas di kelas masing-
masing. Bedanya, rambu-rambu yang kami buat ini 
harus berisi tentang larangan atau sesuatu yang 
harus kami lakukan ketika kami berada di kelas 
maupun di lingkungan sekolah.

Dengan membuat rambu-rambu ini, kami 
menjadi lebih memikirkan dan memahami, hal-hal apa 
saja yang boleh dan tidak boleh kami lakukan di dalam 
kelas. Rambu-rambu yang kami buat ini menjadi petunjuk 
dan arahan bagi kami, agar mewujudkan kelas yang baik. 
Yuk, kita bersama-sama belajar untuk mendisiplinkan diri 
menaati peraturan...!

English CompetitionEnglish Competition

Kegiatan imunisasiKegiatan imunisasi
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engerjakan soal-soal matematika dengan 
permainan memang sangat mengasyikkan Msekaligus mengasah otak! Pada tanggal 24 

Agustus 2011 kemarin, kami, para siswa kelas VC SD Kristen 
Petra 10, belajar mengenai nama dan sifat dari berbagai 
bangun datar. Dengan menggunakan batang-batang korek api, 
kami belajar untuk memecahkan masalah bangun datar yang 
soalnya disajikan oleh ibu guru di papan tulis. Khusus untuk di 
papan tulis, ibu guru menggunakan sedotan sebagai ganti 
batang korek api, agar terlihat lebih besar dan kami semua 
bisa melihat dengan jelas.

Pertama-tama, ibu guru memberikan contoh ... ada lima 
buah persegi yang dibuat dari enam belas buah sedotan yang 
dirangkai seperti bentuk anak tangga. Kami pun menyalin soal 
tersebut dengan menggunakan batang-batang korek api yang 
telah disiapkan di meja kami masing-masing. Setelah itu, ibu 
guru memberikan soal, yaitu kami harus memindahkan empat 
batang korek api agar lima persegi yang semula kami rangkai 
menjadi empat persegi yang sama besarnya.

Gimana... seru, kan? Nah, sekarang teman-teman jangan 
takut, ya... karena matematika itu tidak selalu sulit dan 
menjemukan.

eman-teman, pernahkah kalian mengunjungi 
pasar murah? Tahukah kalian bagaimana caranya Tjual-beli di pasar murah? Nah, bagi yang belum 

tahu... ayo, lihat pasar murah di SD Kristen Petra 7!
Kami, siswa-siswi kelas IIIB, sedang membuka pasar 

murah pada tanggal 8 September 2011 kemarin. Ada yang 
berperan menjadi penjual, dan ada pula yang berperan 
sebagai pembeli. Barang yang diperdagangkan dalam pasar 
murah ini pun bermacam-macam, mulai dari sayur-mayur, 
buah-buahan, aneka makanan, hingga minuman ringan.

Di pasar murah ini, kami bersama-sama belajar 
matematika dengan mempraktikkannya secara langsung. Para 
penjual harus berhati-hati dalam menetapkan harga barang-
barang dagangannya, karena seorang penjual tidak hanya 
harus memikirkan bagaimana agar barang dagangannya laris, 
namun juga bagaimana ia tetap bisa balik modal, sehingga 
hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk kulak (membeli 
barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali) sekaligus 
memperoleh keuntungan. Sementara itu, para pembeli harus 
pintar menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual, 
agar dapat membeli barang dengan harga 
yang semurah mungkin. Jadi, melalui 
kegiatan ini, kami tidak hanya 
belajar bagaimana caranya 
menghitung uang dengan cepat 
dan teliti, tetapi kami juga belajar 
tentang pola pikir seorang 
entrepreneur atau usahawan. 
Hmm... siapa tahu saat dewasa 
kelak, kami dapat membuka usaha 
sendiri dan menciptakan lapangan 
pekerjaan untuk orang lain??

aat pelajaran matematika, pada tanggal 12 Agustus 2011, siswa 
kelas V SD Kristen Petra 9 terlihat sangat senang. Ada apa, ya? S
Hmm.. mereka begitu antusias karena mereka akan memberikan 

makanan pada ikan-ikan yang lucu! Eits.. ikannya bukan ikan beneran, 
lho...! Tetapi ikan-ikanan yang dibuat dari kertas berwarna. Di tiap ikan, 
ada soal-soal akar kuadrat yang harus dijawab, yakni dengan cara 
memberi makanan pada ikan-ikan tersebut. Makanan ini juga terbuat dari 
kertas berwarna berbentuk hati dan berisi jawaban dari soal-soal tadi. 
Jadi, sebelum memilih makanan mana yang benar untuk tiap-tiap ikan, 
mereka harus mengerjakan soal-soal akar kuadrat itu secara 
berkelompok. Wah, menarik sekali, ya! Ada yang mau ikutan??
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SD PPPK Petra

PPK

P
 Petra kembali 

mengadakan lomba bola 
basket antar-SD Kristen Petra. 

Yaayyy!! Tahun ini, lomba berlangsung 
dari tanggal 17–20 Oktober 2011, di 
lapangan bola basket SMP Kristen Petra 2. 
Tiap sekolah mengirim satu tim putra dan 
satu tim putri. Para siswa pun merespons 
dengan antusias, karena mereka juga 
ingin ikut ambil bagian untuk mewakili 
nama sekolah dalam lomba tersebut. 
Pada babak penyisihan, pertandingan 
dimulai pukul 14.00 untuk kategori putri, 
dan pukul 16.00 untuk kategori putra. 
Pada babak ini, tim putri Petra 13, Petra 
9, Petra 11, dan Petra 5, berhasil maju ke 
babak semifinal. Sedangkan dari kategori 

sorak-sorai dari seluruh tim Petra 12, 
sewaktu mendengar peluit panjang yang 
dibunyikan oleh wasit, tanda waktu 
pertandingan sudah selesai.

Dalam pertandingan, tidak hanya skill 
tinggi yang dibutuhkan, tetapi juga perlu 
mental, kekompakan, dan konsentrasi 
yang tinggi dari pemain. Apalagi dalam 
partai final, kesalahan sedikit akan sangat 
berpengaruh pada hasil akhir 
pertandingan, karena para finalis 
tentunya adalah tim dengan kemampuan 
yang sama bagusnya, terbukti dengan 
berhasilnya mereka melaju sampai partai 
puncak ini. Menang atau kalah dalam 
pertandingan adalah hal biasa, tetapi 
yang menjadikan luar biasa adalah 
bagaimana cara kita mencapai hasil itu, 
yaitu dengan bermain sportif dan penuh 
semangat!

tingkat Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 4 Oktober 2011. 
Begitu pula dengan cabang tolak peluru yang diwakili Juan 
Felix, serta cabang tenis meja yang diwakili Sebastian dan 
Anastasia, mereka berhasil meraih Juara I dan berhak maju ke 
tingkat kabupaten. Pada Porseni tingkat kabupaten, Sebastian 
dan Felix akhirnya berhasil menyabet Juara III dari cabang 
tolak peluru dan tenis meja. Bravo!

Semua kemenangan ini merupakan berkat dari Tuhan. 
Kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini. Semoga SD 
Kristen Petra 13 dapat kembali meraih prestasi di Porseni 
berikutnya. Tunggu cerita dari kami, yaa...! 

Prestasiku dalam PorseniPrestasiku  dalam Porseni

BasketBasketBola Bola Kompetisi Kompetisi 
SD Kristen Petra
SD Kristen Petra

putra, yang berhasil lolos adalah 
Petra 5, Petra 1, Petra 12. Petra 7.

Tim putra Petra 5 dan Petra 7 
kalah dalam babak semifinal, 
sehingga mempertemukan 
mereka dalam perebutan Juara III 
dan IV. Sedangkan Petra 12 dan 
Petra 1, akan bertemu di partai 
puncak untuk memperebutkan 
Juara I dan II. Sementara itu, tim 
putri Petra 5 dan Petra 9 juga berhasil 
melaju ke babak puncak.

Jadwal pertandingan pada hari 
terakhir adalah perebutan Juara III dan 
IV untuk tim putri dan putra, lalu 
dilanjutkan dengan partai final putri dan 
putra. Setelah melalui pertandingan 

yang sengit, tim putri Petra 11 
berhasil mengalahkan Petra 13 
dengan skor tipis 14-13, dan tim 
putra Petra 5 mengalahkan Petra 
7 dengan skor 21-2. Kemudian, 
klimaks pertandingan pun tiba, 
tim putri Petra 5 berhasil meraih 
Juara I setelah mengungguli 
Petra 9 dengan skor 12-8. Dan 
tim putra Petra 12 berhasil 
mengungguli Petra 1 dengan 
skor 20-2. “Horeeeeee...!!! Aku 
juara I...!!” teriak Richard, yang 
kemudian disambut dengan 

ada bulan September dan Oktober 
2011, SD Kristen Petra 13 Pmengirimkan siswa-siswinya 

sebagai perwakilan sekolah di Pekan Olahraga 
dan Seni (Porseni) untuk cabang seni tari, bulu 

tangkis tunggal putra dan putri, tolak peluru, serta 
tenis meja. Saat Porseni tingkat kecamatan, SD Kristen Petra 
13 menuai prestasi untuk semua cabang yang diikutinya. Di 
cabang seni tari, berhasil meraih Juara II. Di cabang bulu 
tangkis, Michelle Ivana meraih Juara II, dan Evan Marcellinus 
berhasil menduduki peringkat I, sehingga maju ke Porseni 
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epat pukul 09.30, aku dan teman-teman SD Kristen 
Petra 9 berangkat menuju ke Roemah YWI, Batu, 
Malang, untuk mengikuti kegiatan retret siswa. T

Dengan hati yang riang, kami menyanyikan lagu “Sayonara” 
bersama-sama seiring perjalanan kami meninggalkan Surabaya. 
Retret yang berlangsung selama tiga hari dua malam, mulai 
tanggal 29 September – 1 Oktober 2011 ini, mengangkat tema 
“Ketika Kemasan Lebih Penting Ketimbang Isi”. 

Setibanya di YWI, langsung diadakan pembagian kelompok 
kerja dan kelompok kamar. Aku sendiri tergabung dalam 
kelompok Manggis dan mendapat kamar tidur di B3. Pada hari 
pertama ini, kami melakukan banyak aktivitas kelompok, 

ada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, terlihat 
siswa-siswi kelas IIIC SD Kristen Petra 7 tengah 
melakukan eksperimen. Di atas meja, terhampar P

berbagai benda seperti piring kecil, lilin, korek api, sendok makan, 
cokelat, mentega, es batu, kamper, tusuk gigi, dan kertas. Waah.. 
percobaan apa yang mereka lakukan, ya? Kita lihat, yuk!

Mula-mula, ibu guru meletakkan lilin yang menyala hingga 
berdiri tegak di atas piring kecil. Kemudian, ibu guru memegangi 
sebuah sendok yang diposisikan tepat di atas api. Para siswa pun 
mulai maju secara bergantian sambil membawa bahan yang akan 

diuji coba untuk dipanaskan maupun dibakar. 
Bahan-bahan ini dipanaskan satu per satu 

dengan cara diletakkan di atas sendok 
tersebut. Hmm.. mari kita amati bersama-sama..!

Ternyata, es batu yang terkena panas itu meleleh dan mencair. Kemudian, air yang dipanaskan 
menjadi berkurang, atau dengan kata lain menguap. Cokelat padat yang dipanaskan, berubah 
menjadi cokelat cair. Tusuk gigi yang dibakar, berubah menjadi arang. Dan sehelai kertas yang 
dibakar, berubah menjadi abu. Sementara itu, kamper yang diletakkan di ruang terbuka akan 
menyusut, atau dengan kata lain menyublim. Nah, dari hasil eksperimen ini, tahukah teman-teman, 
apa yang sedang mereka pelajari?? Ya, betul! Mereka sedang mempelajari materi mengenai 

perubahan sifat benda. Wah, ternyata belajar sains itu menyenangkan, ya!

Bereksperimen, Yuk...!Bereksperimen, Yuk...!

seperti permainan mengenal lingkungan, menjepit balon, 
bible quiz, dan fashion show dengan diiringi lagu-lagu yang 
fun. Selepas bermain, kami menikmati snack dan menu 
makan malam. Kami juga mendengarkan firman Tuhan 
sebelum beristirahat.

Saat petang hari kedua, sedu sedan tangis kerap terdengar 
karena banyaknya siswa yang menangis, termasuk diriku. Saat 
itu, diadakan ibadah pengampunan dosa, di mana kami diajak 
melakukan refleksi dan bersikap jujur di hadapan Tuhan akan 
dosa-dosa yang telah kami perbuat. Puji Tuhan, banyak dari 
kami yang disadarkan dan dibawa kepada pertobatan. Pada 
hari terakhir retret, kami bersama-sama mengucap syukur 

dalam ibadah pagi. Oh, saya sungguh berharap acara 
seperti ini diadakan lagi, karena berkat acara ini 
hubungan kami para siswa dan para guru menjadi 
lebih akrab. Setelah menikmati sarapan, diadakan 
acara penutupan, dan kelompokku diumumkan 
sebagai Juara III! Aku benar-benar tidak menyangka! 
Senangnya....

Begitu acara penutupan selesai, retret pun 
berakhir dan kami harus menempuh perjalanan 
pulang ke Surabaya. Sayonara, YWI....

by: Felicia Benedeta (V-B)

Bereksperimen, Yuk...!Bereksperimen, Yuk...!



Untuk kali kedua, PPPK Petra menjadi tuan rumah dalam 
program pertukaran pelajar dengan Kuo Chuan Presbyterian 
Secondary School (KCPSS), Singapura,  yang dilaksanakan pada 
tanggal 24–28 Oktober 2011. Kali ini, lokasi yang menjadi 
tempat pelaksanaan program ini adalah SMA Kristen Petra 3. 
“Student Leadership” adalah tema yang diangkat pada 
student exchange programme kali ini, yang mana sebanyak 
dua belas siswa KCPSS, yaitu: Natasha, Sheila, Dominic, Jolie, 
Vanessa, Ravindra, Danish, James, Khadijah, Keane, Jauhar, 
dan Bharath; serta dua orang guru pendampingnya, Mr. 
Reggie Liem dan Ms. Hasna Alsagof, mengikuti berbagai 
macam kegiatan menarik yang telah dipersiapkan oleh pihak 
PPPK Petra dan lima orang panitia student exchange 
programme, yaitu: Bram, Matthew, Stefani, Lifia, dan Anne. 
Mari kita simak perjalanan lima hari yang berkesan ini.

ada hari pertama, beberapa Dewan Pengurus PPPK 
Petra, yaitu: dr. Liliek Gondomono, Ir. Suwandi, Dra. PNiniek Setiawati Widodo, Ak., Rachmat Harjono 

Tengadi, S.H., Lilyani Puspita, dan Ir. Hadiyanto Yoso; turut 
hadir untuk menyambut hangat kedatangan pihak KCPSS. Kuo 
Chuan Students Leadership Exchange Programme ini 
kemudian resmi dibuka dengan sambutan yang diberikan oleh 
dr. Liliek Gondomono selaku Ketua I Dewan Pengurus PPPK 
Petra dan Ms. Hasna Alsagof selaku wakil dari pihak KCPSS.

Dua belas siswa-siswi PPPK Petra hadir sebagai teman 
pendamping (buddy) untuk dua belas siswa-siswi KCPSS. 
Mereka adalah Cynthia, Nadia, Arsenio, Thesia, Kezia, Rhema, 
Vincent, Eric, Bosta, Sunardi, Raoul, dan Rio. Tiap-tiap siswa 
KCPSS mendapatkan seorang buddy yang ditentukan dalam 
permainan “Who Done It”. Kemudian, mereka mengikuti 
classroom lesson yang membahas tentang budaya Indonesia 
dan selayang pandang sekolah PPPK Petra.  Para panitia 
kemudian menyiapkan sebuah permainan yang 
mengharuskan para siswa KCPSS untuk belajar beberapa kata 
dalam bahasa Indonesia, seperti batik, keris, dan kebaya. 
Banyak kejadian lucu dalam permainan ini seperti ketika salah 
seorang siswa KCPSS, James, yang seharusnya menjawab 
'soto'. Namun berulang kali ia kesulitan dan menerkanya, 
“Sotong..? Tong..?”. Tak ayal, jawabannya mengundang gelak 
tawa siswa lainnya.

Setelah mengikuti berbagai permainan, lambat laun para 
siswa PPPK Petra dan KCPSS menjadi lebih akrab. Kemudian 
kegiatan dilanjutkan dengan belajar membuat batik jumputan 
khas Indonesia secara bersama-sama. Dengan wajah ceria, 
para siswa pun berfoto bersama sambil memamerkan hasil 
batik karyanya masing-masing. Hari pertama ini diakhiri 
dengan mengajak para siswa KCPSS berlayar mengunjungi 
Jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Asia Tenggara.

Pada hari kedua, para siswa KCPSS dengan didampingi 
buddy-nya masing-masing, mengikuti pelajaran kelas X di 
SMA Kristen Petra 3. Ada yang mengikuti pelajaran biologi, 
olahraga, serta bahasa Indonesia! Setelah itu, kedua sekolah 
memberikan presentasi tentang student leadership, yang 
mana siswa KCPSS mempresentasikan tentang student council 
di KCPSS, dan panitia mempresentasikan tentang OSIS, 
persekutuan doa siswa, serta majalah sekolah di PPPK Petra, 
secara bergiliran. Setelah sesi presentasi selesai, para siswa 
KCPSS dan PPPK Petra banyak berdiskusi dan bertukar 
informasi mengenai kegiatan organisasi di sekolah masing-
masing. Selanjutnya, siswa KCPSS mendapat kesempatan 
untuk mengikuti kegiatan Excellent Life Skill sesuai dengan 
pilihan mereka, yaitu photography dan cooking class. 
Kemudian, mereka juga berlatih memainkan kolintang dan 
angklung dengan lagu “Cublak-Cublak Suweng”. Hari kedua 
ini pun ditutup dengan pergi berwisata ke Ciputra Waterpark 
dan makan malam bersama.
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Hari ketiga diawali dengan permainan kolintang dan 
angklung lagu “Cublak-Cublak Suweng” oleh siswa KCPSS. 
Permainan apik mereka pun disambut oleh para siswa PPPK 
Petra dengan tarian dan lagu “Rek Ayo Rek” hasil kolaborasi 
dengan Anne, salah satu panitia. Karena hari ini adalah hari 
terakhir para buddy menemani para siswa KCPSS, diadakanlah 
acara farewell yang dibuka dengan sambutan singkat dari dr. 
Liliek Gondomono dan Mr. Reggie Lim. Beberapa penampilan 
menarik disuguhkan oleh tuan rumah dalam acara farewell 
ini, seperti balet dan puisi. Tak lupa, perwakilan program 
pertukaran pelajar PPPK Petra-KCPSS juga memberikan kesan-
kesannya, dan acara dilanjutkan dengan suguhan penampilan 

kolintang dan angklung dari tiap-tiap sekolah.
Puncak acara farewell pun tiba saat kami keluarga besar 

PPPK Petra menyanyikan lagu “Keep Holding On”, dan 
mengajak singaporeans untuk bernyanyi bersama. Suasana 
kebersamaan yang akrab dan kental begitu terasa. Usai 
menyanyi bersama, kami mendapatkan kejutan dari para 
siswa KCPSS. Ternyata, mereka telah mempersiapkan satu 
nomor modern dance yang dipimpin oleh Ravindra. Setelah 
sukses dalam penampilan modern dance-nya, mendadak 
Ravindra jadi ngetop seperti selebritis dadakan! Acara 
farewell kemudian ditutup dengan pertukaran suvenir antara 
siswa PPPK Petra dan KCPSS, yang juga dilakukan secara 
simbolis oleh dr. Liliek Gondomono dengan Ms. Hasna 
Alsagof. Setelah makan siang, kami semua berangkat menuju 
Gunung Bromo untuk wisata bersama.

Pagi-pagi sekali pada hari keempat, seluruh rombongan 
berangkat dengan kendaraan khusus di Gunung Bromo, 
Toyota Hardtop. Empat mobil pun meluncur beriringan 
menuju ke Mentingen. Sesampainya di Mentingen, kami 
semua berjalan kaki bersama-sama hingga tiba di spot terbaik 
untuk menyongsong keindahan matahari terbit. Setelah 
menikmati matahari terbit dan udara pagi Gunung Bromo 
yang dingin, perjalanan dilanjutkan dengan naik kuda menuju 
ke kaki Gunung Bromo, lalu naik menuju kawah Gunung 

Bromo dengan berjalan kaki. Dari puncak kawah tersebut, 
kami menikmati keindahan pemandangan Pegunungan 
Tengger. Tempat dengan pemandangan menakjubkan ini pun 
menjadi hadiah istimewa bagi Ms. Hasna Alsagof yang hari itu 
merayakan ulang tahunnya yang ke-68. Dengan sukacita, kami 
pun mengambil banyak foto untuk mengabadikan momen itu. 
Usai makan siang, tujuan wisata kami selanjutnya adalah Air 
Terjun Coban Rondo dan Kebun Apel Batu. Para KCPian (istilah 
untuk warga KCPSS) terlihat sangat senang dan menikmati 
perjalanan indah ini.

Hari terakhir pun tiba. Ketika waktu menunjukkan pukul 
08.00, kami semua menanti di Bandara Internasional Juanda 
untuk melepas kepulangan KCPian. Setelah mengucapkan 
selamat jalan, kami merasa ada yang hilang.... Mungkin 
karena selama hampir seminggu ini kami bersama dengan 
mereka dalam suasana akrab yang menyenangkan. Thanks for 
visiting our school, see you all in Kuo Chuan next time....

by: Lifia & Bram

rship Exchange Programmership Exchange Programmership Exchange Programme
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R ap he t eR ap he t e

   egala hormat, puji, dan syukur, kupanjatkan 
kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat 
penyertaan dan anugerah-Nyalah, aku, Evelyn S

Elizabeth Intan, dapat meraih mimpi untuk mendapatkan 
medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional 2011 bidang 
ekonomi, di kota Manado. Tentu saja, perjalananku untuk 
meraih prestasi ini tidaklah mudah. Ada harga yang harus 
kubayar, dan tidak sedikit pula tantangan serta hambatan 
yang harus kuhadapi.

Perjalananku dimulai ketika berhasil lolos seleksi di 
sekolah, untuk mengikuti pelatihan di Puslitbangdik PPPK 
Petra bersama dengan siswa-siswi PPPK Petra lainnya, pada 
setiap hari Sabtu. Kemudian, aku mengikuti OSN tingkat 
kota/kabupaten pada tanggal 11 Mei 2011. Dari kurang lebih 
160 siswa se-Surabaya yang mengikuti seleksi ini, diambil tiga 
besar untuk maju ke seleksi tingkat provinsi yang dilaksanakan 
pada tanggal 8 Juni 2011. Seleksi tingkat provinsi ini diikuti 
oleh 114 siswa se-Jawa Timur. Atas kemurahan Tuhan, aku 
berhasil lolos dari kedua seleksi ini dengan menduduki 
peringkat pertama.

Dari situ, aku maju untuk mewakili Jawa Timur dalam OSN 
2011 tingkat nasional, yang dilaksanakan di Manado pada 
tanggal 11–16 September 2011. Kontingen dari Jawa Timur 
dikumpulkan pada tanggal 10 September 2011 di Hotel Utami. 
Lalu esok harinya, berangkat bersama-sama menuju kota 
Manado. Di Manado, kami ditempatkan di hotel yang 
berbeda, sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang 
ekonomi ditempatkan di Hotel Manado Quality.

Esok harinya, aku dan teman-teman mengikuti acara 
pembukaan OSN 2011. Setelah itu, bidang ekonomi memulai 
babak yang pertama, yaitu game invention. Pada babak ini, 
kami dibagi dalam kelompok yang telah diundi, kemudian 

kami diminta untuk membuat produk dari bahan yang telah 
disiapkan dan mempresentasikannya.

Hari yang ketiga adalah hari yang terberat, karena babak 
yang dihadapi adalah ujian tertulis dan pembuatan makalah 
dengan durasi waktu masing-masing tiga jam. Total bobot 
penilaian untuk babak ini adalah sebesar 82%. Puji Tuhan, aku 
dapat melewatinya dengan baik ... meski saat itu kondisi 
fisikku agak ‘down’. Pada hari keempat, kami diminta untuk 
mempresentasikan makalah yang telah kami buat kemarin. 
Setelah itu, kami melakukan simulasi saham secara 
berkelompok. Hari yang kelima adalah hari yang ditunggu-
tunggu, karena pada malam harinya kami menantikan 
pengumuman hasil dari perjuangan kami. Dan tibalah malam 
yang sangat menegangkan itu.... Kami, seluruh anggota tim 
OSN dari PPPK Petra, berkumpul bersama dengan penuh 
harapan dan ketegangan, tak terkecuali diriku. Peraih medali 
perunggu mulai diumumkan, nama teman seperjuanganku, 
Jesselyn Angelina S.W. dari SMA Kristen Petra 2 pun disebut, 
namun namaku tidak. Aku ikut bahagia atas keberhasilan 
Jesselyn, namun di sisi lain ... jantungku berdegup lebih 
kencang. Selanjutnya, peraih medali perak disebutkan ... dan 
lagi-lagi namaku tidak terdengar. Tetapi... rasa bahagia, 
syukur, dan haru, bercampur ketika mendengar namaku 
disebut sebagai peraih medali emas peringkat ke-4. Thanks a 
lot Jesus!! Selain itu, teman-teman yang lain juga berhasil 
meraih medali. Dari SMA Kristen Petra 1, Chrisella Fermi B. 
(Biologi) dan Yonathan Cahyono (Fisika) meraih medali 
perunggu. Dari SMA Kristen Petra 2, James Lim (Astronomi) 
meraih medali emas, Thomas Teguh W. (Kebumian) meraih 
medali perak, diikuti oleh Evan Sugiarto A. (Kebumian), 
Christoper Wijaya R. (Fisika), dan Ronald Kurniawan T. 
(Komputer), yang meraih medali perunggu.

Aku sangat berterima kasih kepada orang tua, 
Puslitbangdik PPPK Petra, Kepala Sekolah SMA Kristen Petra 1 
beserta para guru dan teman-teman, atas doa dan 
dukungannya sehingga aku dapat meraih prestasi ini. Soli Deo 
Gloria...!!! 

by: Evelyn Elizabeth Intan
SMA Kristen Petra 1 

Olimp  ade Sain
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yang dibawa sendiri, tetapi harus menggunakan kalkulator 
yang ada dalam laptop peserta masing-masing. Kesulitan 
lainnya adalah setelah menjawab soal, tiap peserta harus 
meng-upload jawabannya ke server, dan hanya diperbolehkan 
mengoreksi sekali, sehingga juri akan memberi nilai nol pada 
soal yang bersangkutan apabila jawaban belum terkirim atau 
salah kirim. Untunglah... setelah nilai tes teori di-upload oleh 
server ke situs di internet, aku ternyata menduduki peringkat 
ke-2 dalam tes teori ini.

Akhirnya, hari terakhir OSN yang telah ditunggu-tunggu 
telah tiba. Hari tersebut sangat spesial, karena akan 
diumumkan peraih medali tiap bidang saat acara penutupan 
pada malam harinya. Pembacaan nama-nama peraih medali 
dimulai dari peraih medali perunggu, kemudian medali perak, 
dan terakhir medali emas, untuk kedelapan bidang mata 
pelajaran yang dilombakan pada tingkat SMA, yaitu: 
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Ekonomi, 
Komputer, dan Kebumian. Aku sempat merasa sangat deg-
degan karena sebagian besar nama teman-teman telah 
dibacakan dalam pengumuman juara, sedangkan tinggal 
namaku dan beberapa teman saja yang belum dibacakan.

Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kupanjatkan kepada Tuhan, karena namaku dibacakan sebagai 
peraih medali emas astronomi untuk OSN 2011 di Manado 
ini. Keberhasilan ini semata-mata bukan merupakan usahaku 
sendiri, melainkan berkat doa dari orang tua, campur tangan 
Tuhan, bimbingan dari guru-guru dan dosen-dosen, pelatihan 
Puslitbangdik PPPK Petra, serta dukungan dan doa dari 
teman-teman semua.

by: James Lim
SMA Kristen Petra 2

    ada tanggal 12 September 2011 (saat 
pembukaan OSN), aku sempat merasa gugup... 
karena persaingan antarpeserta bidang astronomi P

pada tahun ini bisa dibilang sangat sulit. Hal ini dikarenakan 
banyak peserta yang merupakan peserta OSN tahun lalu, 
peserta pelatihan nasional, maupun peserta olimpiade 
astronomi tingkat internasional (International Astronomy 
Olympiad & International Olympiad on Astronomy and 
Astrophysics).

Keesokan harinya, adalah hari pertama tes astronomi, 
yaitu practical test. Sesi ini meliputi tes pengolahan data, di 
mana tiap peserta dituntut untuk menguasai dasar-dasar 
statistik, dan tes observasi  di SMA Lokon, Manado, yang 
merupakan ciri khas bidang astronomi. Kedua tes ini 
dilaksanakan secara simultan yang dimulai pada pukul 20.00 
sampai pukul 24.00. Waktu pengerjaan tes pengolahan data 
adalah empat jam, sedangkan untuk tes observasi adalah lima 
belas menit. Tes pengolahan data terdiri atas dua soal yang 
mencakup tentang perhitungan kurva cahaya dari bintang 
berdenyut variabel, serta penentuan medan pandang dari 
suatu peta langit dan detektor Charge Couple Device yang 
disuguhkan di soal. Keadaan langit pada malam itu kurang 
mendukung sehingga tes observasi tidak jadi dilaksanakan di 
lapangan, tetapi di dalam kelas dengan soal simulasi software. 
Soal observasi terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, tiap 
peserta disuruh untuk menuliskan nama rasi dan nama 
bintang terang yang ada pada slide peta langit suatu malam di 
Manado. Tahap kedua, tiap peserta disuruh menunjukkan 
posisi bulan dan planet Neptunus tepat pada saat peserta 
mulai memasuki kelas tes observasi. Saat itu, aku pesimistis 
dengan tes pengolahan dataku karena merasa kurang bisa 
mengerjakan, tetapi aku berusaha untuk tetap optimistis 
karena keesokan harinya akan diadakan tes teori.

Pada hari ke-3 berlangsungnya OSN, diadakan tes teori 
yang dilaksanakan di Universitas Sam Ratulangi. Bagiku, tes 
teori ini sangat sulit karena dalam mengerjakannya harus 
menggunakan laptop, dan dalam menghitung bentuk operasi 
matematika tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator 

S ccess.. !u .S ccess.. !u .
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agiku, pengalaman mengikuti OSN sangatlah 
menakjubkan. Untuk sampai di tingkat nasional Bini... perjuangan yang harus dihadapi tidaklah 

mudah. Semua berawal dari seleksi sekolah, pelatihan di 
puslitbangdik PPPK Petra, OSK, OSP, dan hingga akhirnya bisa 
sampai di OSN yang tahun ini berlangsung di Manado, 
Sulawesi Utara. Sehari sebelum keberangkatan, kontingen 
OSN Jawa Timur dikumpulkan di Hotel Utami untuk diberi 
pengarahan dan dilatih mentalnya. Pertemuan selama sehari 
ini sudah cukup bagiku untuk mengenal teman sekontingen. 
Keesokan harinya, kami harus bangun lebih pagi karena akan 
berangkat menuju Manado dari Bandara Juanda. Setelah 
menempuh perjalanan selama dua setengah jam, akhirnya 
kami sampai di Bandara Sam Ratulangi. Dari bandara, kami 
berpisah menuju hotel yang telah ditentukan sesuai dengan 
bidang masing-masing.

Sayang sekali, Hotel Sutan Raja yang kutempati jaraknya 
cukup jauh dari pusat kota, terletak di antara rute Manado-
Bitung. Pada hari pertama tidak diadakan kegiatan apa pun, 
agar kami bisa beradaptasi dahulu dengan suasana Manado. 
Karena itu, waktu luang tersebut kugunakan bersama teman 
sekontingen untuk belajar dan berkumpul bersama. Hari 
kedua, diadakan pembukaan OSN di Grand Kawanua Center. 
Setelah itu, OSN dibuka oleh Mendiknas dan Wagub Sulawesi 
Utara yang menandakan telah dimulainya persaingan 
antarsiswa se-Indonesia dalam dua hari ke depan. Malamnya, 
kami kembali belajar bersama lagi. Karena sama-sama tidak 
bisa tidur, kami pun berkeliling hotel untuk mengurangi 
ketegangan sebelum berlomba dan agar dapat segera tidur, 
sehingga besok bisa mengerjakan soal dengan baik.

Keesokan harinya, diadakan tes teori di SMA Negeri 7 
Manado dengan bobot nilai sebesar 70%. Hal ini sempat 
membuatku down, karena dengan bobot sebesar itu, 
pengaruhnya sangat besar pula pada hari pertama ini. Waktu 
untuk mengerjakan tes teori ini sangatlah singkat, sehingga 
aku tidak sempat mengerjakan dua soal uraian. Setelah itu, 
dilanjutkan dengan tes praktik di Pantai Molas dan BMKG 
Kayuwatu. Dalam tes praktik ini, aku kecewa karena kurang 
teliti membaca grafik dan membedakan jenis peraga, 
sehingga kehilangan beberapa poin. Dengan demikian, bobot 
total untuk hari pertama adalah sebesar 90%.

Pada hari keempat, sisa tes praktik hanya berbobot 10% 

saja. Ini membuatku berusaha memaksimalkan hasil dari tes 
yang diadakan di lokasi penggalian. Hasil dari tes ini bisa 
dibilang cukup memuaskan dibanding tes kemarin. Setelah itu, 
kami (peserta bidang Kebumian) melanjutkan kunjungan ke PT 
Pertamina Geothermal Energi area Geothermal Lahendong, 
Tomohon, untuk belajar, dan Danau Linaw untuk rekreasi 
tambahan. Keesokan harinya, seluruh peserta OSN berwisata 
ke Danau Tondano, lalu dibawa ke tempat pusat oleh-oleh.

Malam harinya adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh 
seluruh peserta, penutupan OSN dan pengumuman perolehan 
medali. Satu per satu nama mulai dibacakan dari daftar 
perolehan medali. Aku berdoa kepada Tuhan agar diberi 
kekuatan dan kesabaran untuk menerima segala hasilnya. Puji 
Tuhan, namaku disebut sebagai peraih medali perak bidang 
Kebumian. Rasa senang dan kecewa bercampur aduk menjadi 
satu, karena aku gagal membawa pulang medali emas. Tetapi 
apa boleh buat, hal itu sudah berlalu dan tidak dapat diulang 
kembali. Keesokan harinya, kami semua pulang ke Surabaya 
dengan senang, apalagi dengan hasil raihan delapan medali 
dari sembilan peserta Kebumian yang berasal dari Jawa Timur. 
Demikianlah pengalamanku mengikuti OSN 2011, dan tak lupa 
juga aku ucapkan “torang samua basudara”.

by: Thomas Teguh W.
SMA Kristen Petra 2

Olimp  ade Sain
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pertama, tetapi kami tetap harus teliti dalam mengerjakan 
semua soal.

Tanggal 14 September 2011, kami mengerjakan tes 
eksplorasi, sementara bidang IPA mengerjakan tes 
eksperimen. Ada enam soal yang harus dikerjakan. Soal 
tesnya sulit sekali, tetapi aku tetap berusaha untuk 
menyelesaikannya. Malam harinya, kami mendapat jamuan 
makan malam dari orang-orang penting di Sulawesi Utara.

Esoknya, kami mengikuti studi wisata ke cagar alam di 
Bitung dan ke makam Tuanku Imam Bonjol. Kami pun 
melewati ikon baru di Kota Manado, patung Tuhan Yesus 
Memberkati, tertinggi ke-2 di dunia setelah patung Yesus di 
Rio de Janeiro, Brasil.

Setelah bersenang-senang dalam wisata alam Kota 
Manado pada siang harinya, momen yang menegangkan pun 
tiba pada malam harinya. Pengumuman para pemenang 
Olimpiade Sains Nasional 2011. Medali perunggu disebutkan, 
tak ada namaku. Aku mulai merasa was-was. Akhirnya, saat 
pembacaan medali perak, namaku disebutkan! Aku merasa 
sangat bersyukur. Aku juga bangga karena ada temanku yang 
mewakili Provinsi Jawa Timur berhasil meraih gelar Best of 
Exploration. Dari 6 orang wakil dari Jawa Timur, ada 5 orang 
yang mendapat medali perak, dan 1 orang yang meraih 
medali perunggu.

Esoknya, kami berangkat ke Bandara Sam Ratulangi untuk 
kembali ke Surabaya. Harapanku setelah meraih prestasi ini, 
aku ingin tahun mendatang dapat meraih emas dalam OSN 
berikutnya. Semoga Tuhan senantiasa memberi kesempatan 
dan kemampuan untukku.

by: William Wahyudi
SD Kristen Petra 11

William Wahyudi, siswa kelas VIB SD Kristen Petra 11, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional tingkat SD/MI 
bidang Matematika di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 11–16 September 2011 lalu. Inilah cerita perjalanannya dalam 
meraih prestasi itu ....

William Wahyudi, siswa kelas VIB SD Kristen Petra 11, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional tingkat SD/MI 
bidang Matematika di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 11–16 September 2011 lalu. Inilah cerita perjalanannya dalam 
meraih prestasi itu ....

   etelah berjuang dalam OSK (Olimpiade Sains 
Kota) dan OSP (Olimpiade Sains Provinsi), akhirnya 
aku sampai juga dalam OSN (Olimpiade Sains S

Nasional). Setelah berbulan-bulan persiapan, akhirnya datang 
juga hari yang ditunggu-tunggu. Pagi-pagi sekali ... tanggal 10 
September 2011, aku berangkat menuju Bandara Udara 
Internasional Juanda. Sebelumnya, aku juga menjemput 
teman-temanku di hotel pada pukul 08.00. Kemudian, kami 
pun terbang menuju Manado.

Setelah dua setengah jam penerbangan, sampailah kami 
di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Baru datang di Manado, 
kami sudah disambut dengan hujan yang lebat. Lalu, kami 
langsung menuju hotel untuk menginap selama sehari. 
Tanggal 11 September 2011, kami naik angkot menuju ke 
Novotel Golf Resort dan check in. Ternyata, aku kembali 
sekamar dengan teman-temanku dari Jawa Timur. Keesokan 
harinya, kami menuju ballroom hotel untuk mengikuti 
upacara pembukaan. Kami menerima bunga mawar plastik 
yang bertuliskan ”Torang Samua Basudara”, yang artinya kita 
semua bersaudara.

Tanggal 13 September 2011, hari yang menegangkan pun 
dimulai. Kami, 99 peserta yang berasal dari seluruh penjuru 
Indonesia, mengerjakan tes pertama selama satu jam. Tesnya 
sangat susah, tetapi kami lega dapat melaluinya dengan baik. 
Setelah mengerjakan tes , kami istirahat selama setengah jam, 
lalu dilanjutkan dengan mengerjakan tes uraian selama satu 
setengah jam. Soal tesnya memang lebih mudah dari tes 
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ari Kamis, tanggal 15 September 2011, aula SMA 
Kristen Petra 2 tampak penuh dengan banner Hdan stan-stan dari 26 perguruan tinggi dan 

perwakilan pendidikan tinggi luar negeri di Indonesia. 
Tidak mengherankan, karena SMA Kristen Petra 2 memang 
mengundang banyak perguruan tinggi untuk mengadakan 
pameran dan presentasi pendidikan pada tanggal 15-17 
September 2011. Selain dari Surabaya, universitas yang 
diundang juga ada dari Bandung, Jakarta, dan Australia. 
Banyak juga siswa-siwi SMA Kristen Petra 2 yang tertarik 
untuk mencoba atmosfer baru dengan melanjutkan studi 
mereka di luar negeri.

Semua siswa sangat antusias dalam mengikuti acara 
pameran pendidikan ini, yang merupakan agenda tahunan di 
SMA Kristen Petra 2. Bahkan, tidak hanya siswa-siswi dari 
kelas XII, sebagian siswa-siswi kelas XI pun banyak juga yang 
datang menyaksikan pameran bersama ini. Mereka juga 
sudah mulai memikirkan masa depan mereka, dan mencari 
informasi berbagai universitas yang cocok dengan bakat dan 
minat mereka. Ketika ditanya bagaimana tanggapan terhadap 
acara pameran pendidikan ini, Elizabeth Wongso yang 
merupakan siswi kelas XII, menanggapi positif acara tersebut, 
“Acara ini sangat penting. Kami bisa memperoleh  banyak 
informasi universitas yang berkualitas, dengan begitu kami 

ada saat kami, siswa kelas XII 
SMA Kristen Petra 3, Pmembutuhkan informasi 

tentang studi ke perguruan tinggi, 
sekolah telah memfasilitasi dengan 
mengadakan pameran pendidikan dan 
presentasi studi pada tanggal 19 
September 2011, yang diikuti oleh 19 
perwakilan lembaga pendidikan. Pada 
tanggal 20-21 September 2011, 
perwakilan lembaga pendidikan 
mengadakan presentasi di kelas XII. 
Banyak informasi yang kami  dapatkan 
melalui pameran pendidikan ini, 
khususnya tentang macam program 
studi di perguruan tinggi dan prospek 
program studi tersebut di dunia kerja.

Acara pameran pendidikan dan 
presentasi studi ini diawali dengan acara 
pembukaan, yang dimeriahkan dengan 
penampilan balet dari Sienny R., 
persembahan lagu dari Claudia M., dan 

band performance oleh siswa-siswa 
ekstrakurikuler band. Dan tidak 
kalah asyiknya adalah permainan 
sulap oleh Wardoyo, siswa kelas 
XIA-1, yang bisa memasak nasi 
goreng tanpa kompor dan tanpa 
menggorengnya. Seiring dengan 
bergulirnya waktu,  acara 
dilanjutkan dengan sambutan 

bisa memilih dengan tepat.” Demikian juga dengan Jefferson, 
siswa kelas XII IPA, “Penjelasan tentang cara pemilihan 
jurusan, proses perkuliahan, dan prospek setiap jurusan yang 
ditawarkan, sangat membantu kami, terutama untuk studi 
keluar negeri. Semua lengkap, dah!” Acara ini menuai banyak 
tanggapan positif dari para siswa. Mudah-mudahan mereka 
semua bisa menjadi orang yang berhasil melalui 
bidangnya masing-masing, dan dapat 
memberi sumbangan yang 
berarti untuk Petra, 
bangsa, dan Tuhan. 
God bless us…!

perwakilan dari pihak perguruan tinggi. 
Lalu, sambutan dan pelepasan balon 
oleh Dra. Hanna Herawati, selaku 
kepala sekolah, sebagai tanda 
dibukanya acara ini. Balon pun 
melambung tinggi... sama seperti cita-
cita yang ingin kami raih.

     
by: Ninik Stella S. (XIIA-3)

PRESENTASI STUDIPRESENTASI STUDI
PAMERAN PENDIDIKANPAMERAN PENDIDIKAN
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uar biasa! Itulah suara 
yang terdengar pelan dari 
salah seorang pengunjung L

stan SMK Kristen Petra saat melihat 
peralatan yang sedang diperagakan 
oleh petugas penjaga stan. Peralatan 
tersebut memang tidak terlalu besar 
bila dibandingkan dengan peralatan 
yang lain. Kerangka besi kecil yang 
diberi jari-jari besi dan digerakkan 
oleh sebuah motor agar berputar 
searah jarum jam ini, menggulung 
ulang tali rafia dengan ukuran yang 
berbeda. Yah…! Alat tersebut adalah 
“Alat Penggulung Tali Rafia”. Alat 
yang dibuat oleh para siswa SMK 
Kristen Petra ini adalah sebagai 
Tugas Akhir (TA) siswa. Alat ini 
dibuat oleh para siswa untuk 
memenuhi tantangan pasar yang 
sangat dibutuhkan bagi para 
pedagang pasar, yang notabene 
membutuhkan alat penggulung tali 
yang sederhana dan praktis. 
Pedagang pasar sering me-resize 
gulungan tali rafia yang semula berukuran besar, diubah 
menjadi ukuran kecil atau sebaliknya, untuk dijual kembali.

Lebih lanjut, salah satu barang pameran yang banyak 
dilihat, diperhatikan, dan diperagakan oleh penjaga stan 
pameran pendidikan SMK Kristen Petra ini, sempat ditawar 
oleh dua orang ibu (pengunjung pameran). “Kalau dijual 
berapa ya harganya, mas…?” katanya kepada salah seorang 
siswa yang menjaga stan tersebut.

Media belajar dan hasil Tugas Akhir siswa ini dipamerkan 
beserta alat-alat yang lain pada pameran pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pada 
beberapa waktu yang lalu di Jatim Expo. Pameran pendidikan 

 ALAT PENGGULUNG TALI ALAT PENGGULUNG TALI
kali ini, tidak saja diikuti oleh 
seluruh SMK yang ada di Kota 
Surabaya, tetapi juga beberapa 
SMA yang ditunjuk sebagai peserta 
untuk mewakili SMA-SMA yang 
ada di Kota Surabaya. 

Selain alat penggulung tali 
rafia, ada pula alat pembuat 
popcorn. Alat yang juga hasil TA 
siswa ini, mendapat rangking 
tertinggi dalam kunjungan tamu 
pada pameran ini. Betapa tidak, 
alat sederhana yang mampu 
membuat popcorn dengan cepat 
dan baik ini, mampu melayani 
permintaan pengunjung untuk 
mencicipi hasilnya. Para penjaga 
stan yang bergiliran melayani para 
pengunjung untuk membuat 
popcorn dengan segala macam 
rasa ini, memberikannya secara 
gratis alias cuma-cuma. Alat-alat 
lain yang dipamerkan adalah 
perajang bawang, perajang 

singkong, pembuat tutup plastic cup, 
movie maker, mixer sound, pengaplikasian rem cakram untuk 
kendaraan roda dua, dan lain-lain.

Harapan setelah mengikuti “Pameran Pendidikan SMK 
Bisa” ini adalah, para siswa mampu menunjukkan hasil belajar 
di SMK Kristen Petra dengan memamerkan peralatan yang 
telah dibuatnya, melalui Tugas Akhir sebagai persyaratan 
kelulusan dan ketuntasan belajar, serta mampu menjawab 
tantangan pasar dengan membuat alat yang sederhana, tetapi 
berdaya guna dan ekonomis. Selain itu, para siswa dan 
pembina terpicu untuk semakin meningkatkan kemampuan 
diri agar tidak tertinggal dengan kemajuan zaman, dan mampu 
memberikan yang terbaik melalui SMK Kristen Petra Bisaa...!!!

Sederhana, tetapi bermanfaat:
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ada tanggal 9 Oktober 2011, kami datang ke 
SMAN 5 Surabaya untuk mengikuti penyisihan POlimpiade Fisika Nucleon 2011. Kami terkejut 

karena  merupakan satu-satunya tim yang mewakili Petra 2 
untuk berkompetisi dengan siswa-siswi lain se-Jawa-Bali! 

Waktu penyisihan pun dimulai, dan kami mengikutinya 
sesuai dengan jadwal lomba. Saat pengumuman, kami sangat 
bersyukur karena menjadi salah satu tim dari dua tim 
Surabaya yang maju ke perempat final. Selama dua minggu, 
kami dibimbing oleh guru-guru Fisika kami, dan bahkan guru 
IT kami, dari teori sampai praktikum.

Tanggal 21 Oktober 2011, kami berhasil lolos dari babak 
perempat final dan maju ke babak semifinal. Babak semifinal 
terdiri atas sesi esai dan presentasi aplikasi teknologi. Saat 
presentasi adalah saat yang sangat menegangkan, karena 
pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kami sangat 
detail. Namun, setiap pertanyaan dapat kami jawab, dan 
akhirnya kami melangkah ke babak final.

Keesokan harinya, pada babak final, kami bersaing dengan 

Olimpiade Fisika Nucleon 2011

peserta dari Bali, Pare, dan tuan rumah, Malang. Peserta Bali 
adalah yang paling tangguh, karena salah satu dari mereka 
adalah peraih medali perak di OSN 2011. Namun, kami tetap 
fokus dan bekerja sebaik mungkin. Dari sesi animasi, 
praktikum, dan kuis. Puji Tuhan, kami berhasil mendapat nilai 
tinggi, terutama 
dalam sesi 
animasi.

Saat 
pengumuman, 
kami bangga 
sekali karena bisa 
meraih Juara II. 
Kami tidak 
menyangka telah 
mengalahkan 
empat ratus tim 
lainnya. Thank’s 
God!
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Kunjungan IndustriKunjungan Industri
ada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, para 
siswa kelas X SMK Kristen Petra dari semua Pjurusan mengadakan kunjungan ke dua tempat, 

yakni: Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (PPPPTK) / 
Development Center (VEDC) di Arjosari, Malang; dan PT 
Lawangmas Primapack Indonesia di Singosari, Malang. Tujuan 
kunjungan ini adalah agar para siswa dapat mengamati 
sekaligus mengenal lingkungan maupun cara kerja dunia 
industri secara nyata dan lebih dekat.

Tepat pukul 07.00, rombongan yang terdiri atas 130 orang 
siswa dan beberapa guru pembimbing ini pun berangkat 
menuju ke lokasi pertama menggunakan dua bus dan satu 
mobil dari Kantor Sekretariat PPPK Petra. Setibanya di 
PPPPTK, rombongan dibagi menjadi dua kelompok menurut 
jurusan masing-masing. Kelompok pertama yang terdiri atas 
jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan jurusan Teknik 
Elektronika Industri (TEI), menuju ke laboratorium IT. 
Sementara kelompok kedua yang terdiri atas jurusan Teknik 
Permesinan dan jurusan Teknik Kendaraan Ringan, menuju ke 
bengkel kerja otomotif. Selama kunjungan ini, para siswa 
mendapat pengarahan dari pembimbing lapangan, sehingga 
banyak hal yang dapat mereka pelajari.

Seusai kunjungan di PPPPTK, seluruh rombongan 
berangkat menuju ke lokasi kedua, PT Lawangmas Primapack 
Indonesia di Singosari, Malang. Kali ini rombongan dibagi 
menjadi dua kelompok sesuai dengan pembagian bus, 
sehingga kegiatan ini dilakukan secara bergantian.

Sebelum memasuki ruang produksi untuk melihat proses 
produksi kemasan, pihak perusahaan memberi pengarahan 
dan beberapa aturan kepada para siswa, bahwa ketika 
memasuki ruang produksi, para siswa tidak diperbolehkan  
membawa telepon seluler karena memiliki sinyal yang kuat, 

Vocational Education 

membawa barang-barang yang bisa menimbulkan percikan 
api, serta mengambil gambar (memotret), guna menghindari 
risiko terjadinya kebakaran. Di ruang produksi, dengan 
mengenakan penutup rambut dari pihak perusahaan, para 
peserta mengamati dan memperoleh pengarahan mengenai 
proses produksi kemasan.

Setelah semua kegiatan selesai, rombongan pun kembali 
ke dalam bus dan bertolak kembali menuju Surabaya. Dengan 
adanya kunjungan ini, diharapkan  bisa menambah 
pengetahuan dan wawasan para siswa, baik mengenai tata 
tertib dan aturan penting yang diberlakukan dalam sebuah 

industri, tentang cara memproses bahan baku hingga menjadi 
barang jadi, serta mengenal lebih jauh struktur organisasi dari 
industri yang besar. Semua hal di atas diberikan kepada para 
siswa kelas X agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup 
dan tidak canggung lagi, sebelum terjun di dunia industri serta 
masyarakat luas.
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elama tiga hari dua malam, 
mulai dari tanggal 2–4 S.Oktober 2011, kami, para 

calon pengurus OSIS SMP Kristen Petra 3, 
mengikuti kegiatan Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa yang berlokasi di 
Vila Cemara, Pacet, Mojokerto.

Rangkaian acara yang disusun oleh 
para senior OSIS dan guru pembina ini 
banyak memberikan pembelajaran yang 
berguna bagi kami, seperti materi 
tentang manajemen organisasi, 'OSIS 
Berkarakter', kepemimpinan, dan 
pengenalan lingkungan. Bahkan, 
rangkaian kegiatan dan 
penampilan kelompok pada saat api 
unggun juga memberikan pembelajaran 
kepada kami tentang bekerja sama 

outbound 

elama tiga hari dua malam, 
mulai dari tanggal 2–4 S.Oktober 2011, kami, para 

calon pengurus OSIS SMP Kristen Petra 3, 
mengikuti kegiatan Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa yang berlokasi di 
Vila Cemara, Pacet, Mojokerto.

Rangkaian acara yang disusun oleh 
para senior OSIS dan guru pembina ini 
banyak memberikan pembelajaran yang 
berguna bagi kami, seperti materi 
tentang manajemen organisasi, 'OSIS 
Berkarakter', kepemimpinan, dan 
pengenalan lingkungan. Bahkan, 
rangkaian kegiatan outbound dan 
penampilan kelompok pada saat api 
unggun juga memberikan pembelajaran 
kepada kami tentang bekerja sama 

dengan baik. Selain itu, 
sebagai tanda kepedulian kami akan 
lingkungan sekitar, kami melakukan 
bakti sosial dengan memberikan 
bantuan berupa sembako kepada 
penduduk sekitar lokasi LDKS, dan 
perlengkapan sekolah untuk adik-adik 
yang bersekolah di SD Negeri Ketajen I 
Pacet, Mojokerto.

Pada malam terakhir sebelum acara 
penutupan LDKS 2011, kami 
mengucapkan janji calon pengurus OSIS 
bersama-sama. Janji ini merupakan 
ikrar yang harus kami pegang teguh, 
sekaligus penanda mulainya kami untuk 
mengemban tugas baru dengan penuh 

dengan baik. Selain itu, 
sebagai tanda kepedulian kami akan 
lingkungan sekitar, kami melakukan 
bakti sosial dengan memberikan 
bantuan berupa sembako kepada 
penduduk sekitar lokasi LDKS, dan 
perlengkapan sekolah untuk adik-adik 
yang bersekolah di SD Negeri Ketajen I 
Pacet, Mojokerto.

Pada malam terakhir sebelum acara 
penutupan LDKS 2011, kami 
mengucapkan janji calon pengurus OSIS 
bersama-sama. Janji ini merupakan 
ikrar yang harus kami pegang teguh, 
sekaligus penanda mulainya kami untuk 
mengemban tugas baru dengan penuh 

tanggung jawab. 
Semoga Tuhan 
memberkati setiap langkah 
kami....

Pada hari Selasa, tanggal 4 
Oktober 2011, kami kembali ke Surabaya 
dengan suasana keakraban yang 
membaur, antara kami, para senior OSIS, 
dan para pembina OSIS.  OSIS SMA 
Kristen Petra 3!

         

Bravo

by: Stephanie Waringga E. (XI IPS)

tanggung jawab. 
Semoga Tuhan 
memberkati setiap langkah 
kami....

Pada hari Selasa, tanggal 4 
Oktober 2011, kami kembali ke Surabaya 
dengan suasana keakraban yang 
membaur, antara kami, para senior OSIS, 
dan para pembina OSIS. Bravo OSIS SMA 
Kristen Petra 3!

by: Stephanie Waringga E. (XI IPS)         
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ada tanggal 31 September sampai dengan 2 Oktober 
2011, Universitas Surabaya menyelenggarakan PIndustrial Games XX Competition 2011 yang bertempat 

di Lenmarc Mall, Surabaya. Oleh karena itu, SMA Kristen Petra 1 
mengirimkan satu tim sebagai perwakilannya yang terdiri atas 
Melisa Elizabeth Simon (XII IPA-5), Wenny Liono (XII IPA-5), dan 
Stefan Putra Lionar (XII IPA-2). Sementara itu, tim perwakilan dari 
SMA Kristen Petra 5 terdiri atas Jeffrey Harto (XII IPA-1), Andreas 
Rahardjo (XII IPA-1), dan Michael Sutandio (XII IPA-3).

Pada babak penyisihan, kedua tim SMA Kristen Petra ini harus 
berjuang keras mengerjakan soal-soal dari berbagai bidang mata 
pelajaran, seperti matematika, kimia, biologi, dan ekonomi-
akuntansi, untuk bersaing dengan enam puluh tim peserta lainnya. 
Sementara pada babak semifinal (25 besar), mereka harus 
menghadapi tantangan untuk menata sebuah perusahaan. Mereka 
menyusun strategi agar perusahaan mereka mendapat lebih 
banyak keuntungan dari perusahaan lainnya dengan modal yang 
kecil. Puji Tuhan, mereka bisa melalui kedua babak tersebut 
dengan baik, dan maju ke babak final.

INDUSTRIAL GAMES XX COMPETITION
2011

INDUSTRIAL GAMES XX COMPETITION
2011

Pada babak final, mereka bersaing ketat dengan tim-tim 
terbaik lainnya. Tantangan kali ini adalah, mereka diposisikan 
sebagai perusahaan distributor, sesuai dengan profil 
perusahaan yang mereka pilih. Dengan menggunakan ponsel, 
mereka melakukan negosiasi untuk membeli barang dari 
supplier dan menjualnya kepada pihak buyer. Usai simulasi, 
setiap tim harus memberikan presentasi pertanggungjawaban 
atas metode yang mereka gunakan, di hadapan semua juri 
yang juga merupakan dosen-dosen Universitas Surabaya.

Suasana terasa tegang saat pengumuman dibacakan. Oh, 
puji Tuhan! Tim dari SMA Kristen Petra 1 berhasil meraih Juara 
II, dan tim dari SMA Kristen Petra 5 juga membawa pulang 
kebanggaan sebagai Juara Harapan I.
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ada tanggal 15-16 Oktober 2011, kami mengikuti Hip-
Hop Dance Competition yang diselenggarakan oleh PDinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya. Mewakili 

SMP Kristen Petra 1, tim hip-hop dance kami terdiri atas Kanna 
Chelly (VII-3), Rada Pavita S (VII-4), Farrel (VII-4), Sunny A.S. 
(VII-6), dan Tamara Letitia (IX-4). Kompetisi ini diadakan untuk 
umum, sehingga para peserta lomba ini merupakan siswa-
siswi dari berbagai SMP dan SMA se-Surabaya, serta beberapa 
sanggar tari yang cukup terkenal di Surabaya.

Pada awalnya, kami sempat ragu untuk mengikuti 
kompetisi ini, ketika melihat persaingan yang begitu ketat. 
Apalagi mengingat formasi tim ini yang baru saja dibentuk, 
kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk saling 
memahami dan menjalin kekompakan sebagai tim. Puji Tuhan, 
pada akhirnya kami berhasil mengukir sebuah prestasi yang 
membanggakan dalam kompetisi ini! Kami berhasil meraih 
Juara III. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk 
semua yang telah mendukung kami dalam lomba ini. Semoga 
kami dapat meraih prestasi lagi di masa yang akan datang.

MP Kristen Petra 3 kembali mengukir prestasi dalam 
Unesa Science Competition 2011 tingkat Jawa Timur Syang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Universitas 

Negeri Surabaya. Pelaksanaan kompetisi yang bertema 
“Explore Your Knowledge with Science Competition” ini, 
terbagi atas empat rayon, yaitu Surabaya, Lamongan, Kediri, 
dan Madura.

Sebagai wakil dari SMP Kristen Petra 3, Jefferson Caesario 
Irawan (IX-2) dan Gunawan Setiawan (IX-1) harus melewati 
tiga babak dalam lomba ini. Pertama adalah babak penyisihan 
yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2011, 
kemudian babak semifinal dan final yang dilaksanakan pada 
tanggal 25 September 2011. Puji Tuhan, setelah berjuang 
keras melewati ketiga babak ini, Jefferson dan Gunawan 
berhasil meraih Juara II.

ari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2011, empat belas 
siswi yang tergabung dalam Smatrama Futsal Club, 
tim sepak bola putri SMA Kristen Petra 5, mengikuti H

Girl Soccer Runner Up 2011 yang diselenggarakan oleh 
Surabaya International School (SIS). Meskipun baru terbentuk 
seminggu, namun kemampuan tim ini tidak bisa dianggap 
remeh. Semangat mereka yang membara, terlihat saat tengah 
bertanding di lapangan soccer mini, hingga panas matahari 
pun tidak melemahkan mereka. Performa yang prima dan 
kekompakan tim yang solid, merupakan modal utama mereka, 
sehingga tidaklah mengherankan ketika tim yang 
beranggotakan para siswi dari kelas X, XI, XII ini berhasil 
meraih Juara II. Kegembiraan pun terpancar dari wajah-wajah 
mereka saat mendapatkan penghargaan. Semoga tim ini bisa 
terus mengasah kemampuan mereka dan memperoleh 
kesempatan untuk mengikuti kompetisi serupa yang lain. 
Maju terus, pantang mundur! GBU....

GIRL SOCCER RUNNER UP 2011GIRL SOCCER RUNNER UP 2011

Science Competition 2011Science Competition 2011

HIP HOP DANCE COMPETITIONHIP HOP DANCE COMPETITIONHIP HOP DANCE COMPETITION



2323

engan berakhirnya kepengurusan OSIS SMP Kristen 
Petra 3 masa bakti 2010/2011, dilaksanakanlah 
upacara pelantikan pengurus OSIS untuk masa bakti D

2011/2012, pada hari Senin, tanggal 12 September 2011. 
Upacara pelantikan itu diikuti oleh seluruh bapak dan ibu 
guru, serta para siswa, dengan susunan pengurus harian 
sebagai berikut: ketua I dijabat oleh Ariel Pratama J. (VIII-3), 
ketua II oleh Dylan James W. (VII-1), sekretaris I oleh Gretel 
Gaby (VIII-4), sekretaris II oleh Piniela Sutandi (VII-2), dan 
bendahara oleh Elizabeth Paula A.L. (VIII-7).

Pengurus OSIS yang baru ini terpilih melalui proses 
pencalonan oleh para siswa dari tiap-tiap kelas yang dipandu 
oleh wali Kelas, dengan kriteria takut akan Tuhan, prestasinya 
baik, dan bersedia untuk aktif di samping tugas utamanya 
untuk belajar. Setelah itu, dilakukan seleksi secara tertulis oleh 
wakasek kesiswaan, dan wawancara oleh kepala sekolah. Pada 
saat seleksi ketua OSIS, ada enam calon, yang semuanya harus 
menjawab pertanyaan dari oleh kepala sekolah, pembina OSIS 
(wakasek kesiswaan), maupun dari calon pengurus OSIS 

Pelantikan Pengurus OSIS
lainnya, untuk dinilai wawasan dan kepribadiannya. Sedangkan 
untuk pengurus harian lainnya dan seksi-seksi, ditetapkan 
bersama berdasarkan minat dan kapasitas para calon.

atihan Dasar Kepemimpinan Siswa yang diadakan 
pada tanggal 15–16 Oktober 2011 ini, sungguh 
memberikan kesan yang mendalam bagi kami— L

anggota pengurus lama dan pengurus baru OSIS SMP Kristen 
Petra 1, pengurus Majalah Lentera, dan pengurus persekutuan 
doa. Banyak pelajaran yang kami dapatkan dari kegiatan yang 
diadakan di Vila Hortensia, Prigen ini. Dipandu oleh Kak Hans 
dari Quiver, kami tidak hanya belajar tentang kepemimpinan 
secara teori saja, tetapi juga secara praktik dalam menerapkan 
kemampuan bekerja sama sesuai dengan peran kami masing-
masing, baik memimpin maupun dipimpin. Kak Hans 
mengatakan, bahwa seorang pemimpin yang baik harus 
mampu setia pada komitmennya, serta mampu membuat 
rencana dan bergerak cepat menjalankannya. Ia juga 
mengatakan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan 
hanya orang-orang pintar saja, namun juga seorang pemimpin.

Hari pertama, kegiatan kami banyak didominasi dengan 
latihan PBB, yang melatih konsentrasi dan ketertiban kami 

dalam tim. Kemudian, setelah malam mulai datang 
dan udara semakin terasa dingin, kami diajak untuk 
melakukan kegiatan eksplorasi secara berkelompok. 
Dibekali sebuah kompas dan dua lampu senter kecil, 
kami diberi tugas untuk mencari berbagai petunjuk 
yang tersebar di daerah vila dalam keadaan gelap 
total. Kerja sama dan kepercayaan sangatlah penting 
untuk permainan ini. Setelah selesai, kami 
mengakhiri hari itu dengan acara api unggun dan 
ibadah malam. 

Besok paginya, pukul 03.00, sirene sudah 
membangunkan kami untuk segera mengikuti 
kegiatan pada hari kedua ini. Setelah latihan PBB 
sama seperti kemarin, kami diberi tugas untuk 
membuat rumah dari beberapa bilah bambu. Peter 
ditunjuk sebagai ketua kami dalam membangun 
rumah bambu itu dengan waktu 1 jam 45 menit. 
Proses pembangunan itu dipenuhi dengan 
beberapa perdebatan, yang menyebabkan 
akhirnya rumah kami gagal terbentuk. Dari 
permainan itu, kami menyadari akan betapa 

pentingnya peran seorang pemimpin dan pengikut yang baik. 
Ketika keduanya terpenuhi, barulah kinerja tim dapat 
bersinergi menghasilkan sesuatu yang baik pula. Setelah itu, 
kami belajar untuk menghormati satu sama lain dan 
membuang ego kami melalui beberapa rally game, antara lain: 
dart game, puzzle, water rescue, tarzan, dan walking triangle.

Sebelum pulang kembali ke Surabaya, Kak Hans kembali 
memberikan pengarahan kepada kami. Tepat pukul 02.30, kami 
semua mulai masuk bus dan bersiap untuk pulang. Walau 
hanya dua hari, tetapi itu akan menjadi pengalaman kami yang 
paling berharga. LDKS ini membawa dampak positif bagi kami 
untuk belajar menanamkan rasa percaya dan memberikan 
pemahaman yang benar mengenai kepemimpinan, serta cara 
membina kerja sama tim. Mulai sekarang, kami akan berusaha 
mengaplikasikan manfaat pembelajaran itu untuk menjadi 
seorang pemimpin yang baik!

by: Melisa (IX-8)

A GOOD LEADER
STARTS FROM
A GOOD FOLLOWER

A GOOD LEADER
STARTS FROM
A GOOD FOLLOWER
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Lomba Penelitian Ilmiah Remaja 2011

ahun ini sangat 

berkesan 

bagiku, karena T
aku mendapat 

kesempatan untuk 

mewakili sekolahku, 

SMP Kristen Petra 2, 

dalam final Lomba 

Penelitian Ilmiah Remaja 

(LPIR) tingkat nasional, 

yang diadakan pada 

tanggal 3–8 Oktober 2011, di Solo, Jawa Tengah. Aku 

pun berangkat dengan didampingi oleh guru 

pembimbingku, Bapak Hariono Sidik. Ketika 

pembukaan LPIR, aku mendapat nomor urut 31 dari 

33 peserta. Dan giliran untuk mempresentasikan hasil 

karyaku adalah pada tanggal 5 Oktober 2011, pukul 

15.00.

Saat presentasi, aku sangat gugup karena semua 

jurinya bergelar doktor dan profesor. Puji Tuhan, 

seiring dengan berjalannya presentasi, aku dapat 

menemukan semangat dan rasa percaya diriku lagi. 

Hasil karya yang kupresentasikan adalah ide saat aku 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler elektronika di 

sekolah. Terpikir di benakku untuk membuat sebuah 

alat yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, yaitu 

alat pengering tangan. Alat ini merupakan hasil 

modifikasi dari alat pengering rambut (hair dryer) 

yang dihubungkan dengan rangkaian sensor cahaya. 

Setelah berhasil membuatnya, hasil karyaku ini dikirim 

ke Jakarta untuk diikutkan LPIR tingkat nasional. Dari 

sanalah aku terpilih menjadi salah satu finalis LPIR 

dalam bidang teknologi dan rekayasa.

Seusai presentasi, aku bersama dengan teman-

teman sekamar dan guru pembimbing berekreasi 

mengunjungi Keraton Solo dan Candi Borobudur untuk 

meredakan ketegangan menanti pengumuman. Jujur, 

aku sangat senang dapat mengikuti LPIR ini karena aku 

dapat bertemu dengan peserta lain dari tiga puluh 

provinsi di Indonesia!

Meskipun namaku tidak keluar sebagai pemenang 

tahun ini, namun semangatku tidaklah surut. Bahkan 

aku bertekad untuk ikut LPIR lagi dengan karya baru 

yang lebih menarik. Sampai jumpa di LPIR 2012...!

Theofilus Guritno

agi itu, pukul 05.00 ... empat kelompok MIPA dari SMP Kristen Petra 5 
berangkat bersama ke Malang untuk mengikuti Dempo Cup yang Pdiselenggarakan oleh SMAK Santo Albertus. Babak penyisihan dimulai pada 

pukul 09.00, dan kami harus menghadapi 100 soal pilihan ganda yang terdiri atas 30 soal 
biologi, 30 soal kimia, 20 soal fisika, dan 20 soal matematika, hanya dengan durasi 
seratus menit. Sayang, dua kelompok lain dari SMP Kristen Petra 5 tidak berhasil lolos ke 
babak selanjutnya. Dan dua kelompok yang lolos, termasuk kelompokku, menetap di 
Malang untuk menghadapi babak semifinal pada keesokan harinya.

Pada babak semifinal, tes dilakukan secara moving system, sehingga kami harus 
mengerjakan soal di dua puluh meja dengan durasi dua menit untuk satu soal di tiap 
meja. Namun kelompokku harus diuji ulang bersama dengan tiga kelompok lain yang 
memiliki skor sama. Kali ini, kami harus menghadapi satu soal logika. Kami baru 
menemukan cara penyelesaiannya di penghujung waktu, sehingga kami belum selesai 
ketika waktu yang diberikan habis. Syukurlah para juri mau mendengarkan penjelasan 
penyelesaian kami. Ternyata, walaupun selesai paling akhir, hanya jawaban kami yang 
benar! Kami pun berhasil maju ke babak final.

Pada babak final, tiga praktikum dan satu game 
matematika sudah menunggu kami. Ketika praktikum biologi, kami diminta untuk 
mengamati dan menjelaskan bagian-bagian sel daun. Kemudian pada praktikum fisika, 
kami harus membuat rangkaian sesuai dengan soal yang diberikan. Sementara saat 
praktikum kimia, kami diminta untuk membedakan perubahan yang ada dalam soal berupa 
perubahan fisika atau kimia, serta mengidentifikasi larutan mana yang bersifat asam dan 
basa. Terakhir, kami diminta untuk merangkai puzzle yang terdiri atas soal-soal matematika. 
Syukurlah kami dapat melaluinya dengan baik.

Puji Tuhan, kelompokku yang terdiri atas Stevans (VIII-1), Enrico (VIII-1), dan saya 
sendiri, Vania, berhasil meraih Juara II. Sementara kelompok Alan (IX-7), Yahuda (IX-6) ,dan 
Velika (IX-4), berhasil menduduki peringkat pertama. Bravo Travejes!

“TERUS BERJUANG, PANTANG MENYERAH”



Dalam rangka peringatan Paskah 2011, seluruh anggota keluarga 
besar PPPK Petra (dewan pengurus, guru, karyawan, dan para siswa 
PPPK Petra) telah berpartisipasi dalam Program Bakti Sosial Paskah 
2011 (BSP) yang dilaksanakan dengan penggalian dana, dalam 
bentuk persembahan mingguan (14 Maret 2011 – 25 April 2011) dan 
persembahan kebaktian Paskah 2011 (pada kebaktian Paskah 2011 di 
tiap sekolah / unit kerja).

Seluruh dana yang terkumpul telah disalurkan kepada lima belas 
sekolah/lembaga pendidikan Kristen di daerah (Parakan, Malang, 
Ngoro, Kediri, Klaten, Magelang, Tulungagung, Bojonegoro, Pare, 
Temanggung, Wonoasri, Madiun, Jember, Sumenep), yang 
memerlukan bantuan. Acara penyerahan bantuan ini dilaksanakan 
pada tanggal 27 Oktober 2011, di Kansek Direktorat Penunjang 
Pendidikan PPPK Petra, Jalan Raya Kertajaya Indah H/114-115, 
Surabaya.
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ada tanggal 
2 Oktober 2011, Pdilaksanakan babak 

penyisihan Olimpiade Matematika 
Vektor Nasional 2011 yang diselenggarakan 
oleh Universitas Negeri Malang, untuk kategori 
perorangan dan beregu di lebih dari 28 rayon se-
Indonesia. Peserta yang lolos, melanjutkan ke babak 
semifinal yang diselenggarakan di Fakultas MIPA Universitas 
Negeri Malang, pada tanggal 15 Oktober 2011. Inilah ulasan 
dari SMP Kristen Petra 2 yang mengikuti kategori beregu, dan 
SMP Kristen Petra 3 yang mengikuti kategori perorangan, 
serta SMP Kristen Petra 5 yang mengikuti keduanya.

Informasi BSPInformasi BSP

Klarifikasi:Klarifikasi:
Di antara sekolah/lembaga penerima BSP, terdapat empat 
sekolah/lembaga dengan nama “Petra”. Namun, keempatnya 
tersebut bukanlah sekolah/lembaga milik Dewan Pengurus PPPK 
Petra, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan organisatoris 
apa pun dengan PPPK Petra. Demikian informasi dibuat supaya 
semua pihak mengetahuinya.

20112011

Pada babak semifinal, peserta beregu harus mengerjakan 
lima soal uraian. Dan puji Tuhan...! SMP Kristen Petra 2 
berhasil maju ke babak final bersama dengan lima tim finalis 
lainnya, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2011. 
Sementara itu, peserta perorangan harus mengerjakan lima 
belas soal isian dan dua soal uraian. Syukurlah... Jefferson 
Caesario dari SMP Kristen Petra 3, serta Alan (IX-7) dan 
Stevans (VIII-1) dari SMP Kristen Petra 5 juga berhasil lolos ke 
babak puncak.

Babak final yang dihadapi oleh tim SMP Kristen Petra 2 
(Fransisca Andriani VIII-1, Stacia Edina Johanna VIII-3, Kent 
Malvin VII-1), terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama dan 
kedua adalah cerdas cermat dengan metode nilai sama dan 
waktu bertingkat, kemudian cerdas cermat dengan metode 
nilai bertingkat. Kemudian, bagian terakhir adalah sistem 
taruhan nilai yang menegangkan. Syukurlah mereka dapat 
melaluinya dengan baik, dan berhasil keluar sebagai Juara II.

Sementara itu, untuk kategori perorangan, tiga peserta 
dari SMP Kristen Petra ini harus menghadapi lima soal 

uraian dengan durasi 120 menit. Namun mereka 
yang sama-sama mendapat nilai sempurna 

harus dites ulang untuk menentukan 
hasil akhirnya. Saat pengumuman 

pemenang, akhirnya nama 
Stevans yang disebut sebagai 

Juara Harapan II, Alan 
sebagai Juara II, dan 

Jefferson berhasil 
meraih Juara I. 

Bravo!

Olimpiade
Matematika

Vektor
Nasional

Olimpiade
Matematika

Vektor
Nasional



etiap hari Sabtu, di sekolah 
kami, SMP Kristen Petra 2, 
selalu diadakan Pendidikan S

Karakter Kristiani (PKK). Acara ini selalu 
membawa kesan tersendiri bagi kami, 
apalagi mulai tahun ajaran ini kami juga 
memakai pin yang baru. Tema 
pendidikan karakter tahun ini adalah 
meaningful presence, yang 
artinya bahwa kehadiran kami 
semua diharapkan 
membawa perubahan 
yang positif dan 
bermakna bagi diri 
sendiri, orang lain, 
institusi, maupun 
masyarakat. Pilar yang 
dikembangkan adalah 
respect, yaitu 
memperlakukan orang lain 
dengan baik seperti yang kita 
inginkan orang lain lakukan 
kepada diri kita. Respect dalam pin 
dilambangkan dengan warna kuning / 
kuning emas. Pilar yang lain adalah 
responsibility, yang artinya bahwa kami 
mampu melakukan tanggung jawab 
terhadap siapa pun, kapan pun dan di 
mana pun berada. Responsibility dalam 
pin dilambangkan dengan warna hijau.

Pada bulan Agustus, kami belajar 
tentang pilar karakter respect. Materi 

Pendidikan Karakter KristianiPendidikan Karakter Kristiani
yang diajarkan adalah “bersikap dan 
berbicara dengan sopan“ dan 
“menoleransi, menerima, dan 
menghormati perbedaan“. Terus 
terang, selama ini kami sering bersikap 
tidak sopan 

kepada orang lain, 
sehingga materi ini sangat menyentuh 
kami, apalagi waktu itu juga 
diputarkan film “Nanny McPhee.” 
Melalui film itu, kami belajar tentang 
orang yang tidak diperhitungkan 
(pengasuh) yang ternyata mampu 
membimbing, mendidik, mengajar, 

dan memberi nasihat yang berharga. 
Sedangkan untuk materi “menoleransi, 
menerima, dan menghormati 
perbedaan”, kami belajar 
menghargai pendapat, budaya, 
suku, serta mengembangkan 
sikap toleransi dan simpati 

kepada siapa saja. Untuk materi 
ini, kami diajak untuk bermain 

puzzle.
Untuk bulan 

September, kami masih 
belajar tentang respect, 
dengan materinya yaitu 
menghormati norma 
yang ada di lingkungan  
keluarga, sekolah, 

tempat ibadah, dan 
masyarakat. Kami 

menonton film “Ant Bully”. 
Dari film itu, kami belajar 

untuk menaati norma, karena 
pengabaian norma akan merugikan 

diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. 
Setelah itu, kami membuat majalah 
dinding tentang norma pada sesi kedua. 
Kami sangat beruntung mendapat 
materi yang begitu berguna untuk 
pengembangan karakter kami. Semoga 
dengan pendidikian karakter ini, kami 
bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi 
yang unggul.

Memupuk iman melalui retretMemupuk iman melalui retret
III dan sesi IV dibawakan oleh Pdt. Wahyu Widayat. Selain itu, 
ada juga acara-acara seru lainnya, seperti talent show, games, 
dan malam refleksi. Pada hari terakhir, kegiatan ditutup 
dengan ibadah penutupan serta pengumuman pemenang 
games dan talent show.

Melalui kegiatan-kegiatan retret ini, iman kami semakin 
dipupuk, dan kami menjadi mengerti caranya agar kami dapat 
memaknai kehidupan nyata ini dengan berlandaskan kasih 
Kristus. Kami juga belajar untuk setia mulai dari perkara kecil, 
sehingga kami dapat lebih bertanggung jawab dengan 
kehidupan kami masing-masing.

ari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, adalah hari 
yang ditunggu-tunggu oleh siswa kelas VIII SMP 
Kristen Petra 1, karena pada hari itu diadakan H

retret gelombang I di Roemah YWI, Batu, Malang, yang 
bertema “Ketika Kemasan Lebih Penting Ketimbang Isi”. 
Retret ini dibagi menjadi empat sesi dengan subtema: 
Finalitas Kristus, Ye Shall Be Witnesses (yang artinya: kamu 
akan menjadi saksi-saksi-Ku), Budaya Kemasan yang 
Menghancurkan Kehidupan, dan Jujur di Hadapan Allah.

Setelah ibadah pembukaan, materi sesi I dan sesi II 
dibawakan oleh Pdt. Wahyu Adi Pamungkas. Kemudian, sesi 
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eberapa 
waktu Byang lalu 

... Petra Youth 
Orchestra telah sukses 
menggelar konser 
secara apik, dan 
mendapat sambutan 
sangat baik dari 
penonton yang hadir 
pada saat itu. Dewan 
Pengurus PPPK Petra 
tidak hanya puas 
dengan segala prestasi 
yang telah dicapai oleh perserta didiknya dan bangga 
dengan apa yang telah dicapainya, tetapi kita selalu 
diingatkan bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan 
sendiri. Karena itu... para siswa yang tergabung dalam 
kegiatan Petra Youth Orchestra dan piawai dalam 
memainkan alat musik, tidak hanya untuk mengibur 
para penonton saja, tetapi keterampilan bermain 
musik tersebut juga dipersembahkan untuk kemuliaan 
Tuhan.

Persembahan yang dapat diperbuat oleh anggota 
Petra Youth Orchestra tidak lain adalah 
mempersembahkan talenta tersebut dalam kebaktian 
dan kegiatan sosial yang lain. Ini semua dilakukan oleh 
Dewan pengurus PPPK Petra, untuk membekali anak 
didiknya supaya tidak hanya pandai dalam ilmu 
pengetahuan saja, tetapi juga dibekali untuk hidup 
berkarakter yang kuat dalam menapaki masa depan 
yang semakin kompetitif.

Bentuk persembahan yang baru saja dilaksanakan 
adalah mengiringi kebaktian pagi di GKI Rungkut Asri, 
pada hari Minggu, tanggal 11 September 2011. Dan 
berikutnya adalah dalam pagelaran drama “Saga di 

Siswa-Siswi PPPK Petra

Papua”, untuk 
pengadaan 40.000 
alkitab yang akan 
disumbangkan ke 
Irian Jaya, yang 
diprakarsai oleh 
LAI (Lembaga 
Alkitab Indonesia) 
Mitra Surabaya. 
Event ini 
dilaksanakan pada 
hari Jumat, tanggal 
16 September 
2011, mulai pukul 

18.30–21.00, di Auditorium SMA Kristen Petra 1, Jalan 
Lingkar Dalam Barat Perumahan Graha Famili, 
Surabaya. Semoga kegiatan Petra Youth Orchestra ini 
menjadi wadah tumbuhnya jiwa-jiwa yang mempunyai 
karakter kristiani di kemudian hari.

Selain Petra Youth Orchestra, Dewan Pengurus 
PPPK Petra juga memberikan kesempatan kepada 
peserta didik dalam mengembangkan talentanya lewat 
kegiatan Excellent Life Skill, yang salah satunya adalah 
kegiatan balet. Untuk kegiatan balet, baru kali ini turut 
serta dalam acara sosial seperti ini, tepatnya pada hari 
Sabtu, tanggal 1 Oktober 2011.  Para siswi ini 
mempersembahkan satu nomor balet untuk kegiatan 
Temu Akrab Lansia Paguyuban GKI Surabaya dan 
sekitarnya. Setelah mempersembahkan sebuah tarian, 
para balerina yang imut-imut ini juga 
mempersembahkan bunga kepada para oma dan opa 
yang usianya telah mencapai delapan puluh tahun ke 
atas itu. Ini merupakan salah satu pembelajaran untuk 
menanamkan sikap hormat kepada orang tua. Dan 
semoga benih-benih ini bisa tumbuh subur di 
kemudian hari.

Pel a anay ndalam
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PenghargaanPenghargaan
SISWA BERPRESTASISISWA BERPRESTASI

ebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun 
sebelumnya, PPPK Petra memberikan penghargaan Skepada para siswa yang meraih prestasi di bidang 

keilmuan tingkat nasional dan internasional. 

Tahun ini, PPPK Petra meraih empat medali emas, dua medali 
perak, dan delapan medali perunggu dalam Olimpiade Sains 
Nasional 2011 yang diselenggarakan di Manado beberapa waktu 
yang lalu. Selain itu, satu orang siswa meraih medali perunggu 
dalam Indonesia International Mathematics Competition yang 
diselenggarakan di Bali.

Karena itu, PPPK Petra memberikan penghargaan kepada 
empat belas siswa yang telah berhasil meraih prestasi tersebut. 
Mereka menerima penghargaan berupa pembebasan uang 
sekolah dan pembebasan uang pengembangan dalam PMB ke 
jenjang pendidikan berikutnya.

Dalam sambutannya, dr. Liliek Gondomono, selaku Ketua I 
Dewan Pengurus PPPK Petra, mengingatkan agar orang tua 
berhati-hati dalam menyikapi berbagai tawaran dari sekolah lain 
yang hanya mau mendapatkan siswa berprestasi dari PPPK Petra 
secara instan, karena mereka tidak  melakukan pembinaan secara 
intensif, sebagaimana yang dilakukan oleh PPPK Petra.
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