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Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tak 
terasa, sudah sebulan lebih kita menjalankan 
kegiatan belajar dari rumah. Rindu rasanya 
untuk bisa kembali beraktivitas di sekolah, 
bertemu dengan teman-teman serta bapak 
dan ibu guru. Akan tetapi, untuk saat ini kita 
harus bersabar dan tetap mengikuti imbauan 
pemerintah dalam menanggulangi pandemi 
COVID-19 ini. Dalam momen Paskah ini, 
kita juga diingatkan untuk senantiasa 
berpengharapan kepada Tuhan dalam 
melewati ini semua dan menyongsong hari 
esok yang lebih baik. Untuk sedikit mengobati 
kerinduan tersebut, kami menghadirkan 
berita-berita kegiatan siswa bagi Anda, mulai 
dari makan bersama, berkemah, LFH (Learn 
From Home), hingga berita prestasi siswa 
Petra dalam berbagai kompetisi.
   
Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan April 
2020 ini bisa bermanfaat bagi Anda.
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Halo, teman-teman! Jumpa lagi dengan kami dari TK 
Kristen Petra 1. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat 
saja, kan? Teman-teman, kenalkan nama saya Felicia. 

Di sini Felicia mau berbagi cerita, lho! Hari Jumat, tanggal 
13 Maret 2020, siswa TK A dan TK B mengikuti kegiatan PKK 
dengan tema “Mencintai Makanan Sehat“. 

Ibu guru menjelaskan tentang makanan sehat itu apa saja, 
dan apa pentingnya kita makan makanan sehat. Teman-teman, 
ada yang tahu jawabannya? Felicia kasih tahu, ya.... Makanan 
sehat adalah makanan yang terdiri atas nasi, sayur-mayur, 
lauk-pauk, buah-buahan, dan susu. Untuk anak seusia kita, 
perlu banyak makanan yang sehat dan bergizi untuk tumbuh 
kembang tubuh kita. Kemudian, pentingnya makan makanan 
sehat adalah agar kita tidak mudah sakit, badan kita jadi kuat 
dan tidak cepat lelah saat belajar. Jadi, kalau ada di antara kita 
yang tidak suka makan sayur dan buah, mulai sekarang belajar 

untuk makan sayur dan buah, yaaa...!
Setelah ibu guru menjelaskan, kami makan bersama 

dengan menu orak-arik telur, wortel, buncis, dan tahu 
gimbal. Kami juga makan buah melon, lho! Hmmm... enak 
sekali, teman-teman! Ayo, siapa yang mau jadi anak hebat 
yang mau makan makanan sehat? Pasti semua teman-

teman mau menjadi anak yang hebat, bukan? Sekian 
cerita dari Felicia. Bye, bye...! God bless.

Beberapa waktu belakangan ini, 
negara kita sedang ramai dengan 
penyebaran virus korona. Untuk 

mengurangi risiko tersebut, pada awal 
bulan Maret 2020, para siswa KB-TK 
Kristen Petra 5 diajak oleh bapak dan ibu 
guru untuk selalu menjaga kebersihan 
diri, dengan cara rajin mencuci tangan. 
Mencuci tangan dapat dilakukan sebelum 
makan, dan saat kita merasa tangan kita 
kotor. Tangan merupakan jalur utama 
masuknya penyakit ke dalam tubuh, 
karena kita kerap menggunakan tangan 
untuk menyentuh bagian mata, hidung, 
dan mulut. Itu sebabnya, selain harus 
memiliki perilaku hidup yang sehat, 
kita juga harus rajin mencuci tangan 
menggunakan sabun dan air.

Mencuci tangan dengan sabun 
bermanfaat untuk membunuh kuman-
kuman yang berada atau menempel 
pada tangan kita. Terdapat enam langkah 
mencuci tangan. Pertama, basahi tangan 
dengan menggunakan air mengalir, beri 
sabun, lalu gosok kedua telapak tangan 
secara lembut dengan arah memutar. 

Aku Suka 
Makanan Sehat

Cuci Tangan Biar Bersih
Kedua, usap dan gosok kedua punggung 
tangan secara bergantian. Ketiga, gosok 
sela-sela jari tangan hingga bersih. 
Keempat, bersihkan ujung jari secara 
bergantian dengan cara posisi tangan 
saling mengunci. Kelima, gosok dan 
putar kedua ibu jari. Keenam, letakkan 
ujung jari ke telapak tangan, kemudian 
gerakkan dengan cara memutar. Setelah 
itu, bilas busa sabun hingga bersih, dan 
gunakan tisu atau sapu tangan untuk 
mengeringkan tangan.

Setelah memberikan penjelasan 
dan langkah-langkah mencuci tangan 
pada anak-anak, para guru pun meminta 
setiap anak untuk mempraktikkan 
bagaimana cara mencuci tangan tadi. 
Mereka juga mendampingi anak-anak 
saat mempraktikkan kegiatan mencuci 
tangan tersebut. Dengan diadakannya 
kegiatan ini, anak-anak diharapkan 
dapat mempraktikkan hal ini saat berada 
di rumah, di sekolah, ataupun di luar. 
Anak-anak juga dianjurkan untuk selalu 
menjaga kebersihan tangan dengan selalu 
rajin mencuci tangan.



Pada tanggal 3 Maret 2020 lalu, kami, siswa TK Kristen 
Petra 7 kelompok A, melakukan kegiatan berkemah 
dalam sentra bermain peran. Wah, 

sungguh asyik dan menyenangkan! Ini 
pengalaman yang tak terlupakan buat kami. 
Bersama teman-teman, kami tidur di tenda 
yang sudah disediakan. 

Selain tidur di tenda, kami pun juga 
bermain dengan berpura-pura membakar 
jagung dan bernyanyi di sekitar ‘api unggun’ 
kami. Hehehe…! ”Ayo, teman-teman... lebih 
kuat mengipasnya, biar jagungnya cepat 
matang!” kata salah satu teman kami. Dengan 
beberapa mainan yang disediakan oleh ibu guru, 
kami memainkannya secara bergantian. “Jangan 
berebut, ya...! Bergantian dan sabar menunggu 
giliran,” jawab teman kami.

Wah, ternyata banyak hal yang dapat kita pelajari dari 
kegiatan ini, mulai dari belajar mengenal kegiatan yang bisa 
dilakukan di area rekreasi yang berada di daerah pegunungan, 
belajar sabar menunggu giliran, belajar berbagi dengan 
teman, dan menyanyi bersama. Senangnya bisa bermain 

Asyiknya Berkemah

My Adventure
on the Mountain

Pada tanggal 2−6 Maret 2020, siswa-
siswi TK Kristen Petra 9 mengikuti 
kegiatan pembelajaran dengan 

tema rekreasi, yang subtemanya adalah  
perlengkapan rekreasi di 
gunung. Sebelumnya, 
mereka juga sudah 
diajak untuk 
mengenal 
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macam-macam tempat rekresi. Nah, kali 
ini, guru-guru akan mengajak mereka 
dalam  kegiatan sentra bermain peran 
makro, yaitu rekreasi di gunung. Mereka 
diajak memerankan kegiatan yang bisa 

mereka lakukan saat di pegunungan, 
misalnya: berkemah, mencari jejak, 

memanjat gunung, dan masih 
banyak yang lain.

Biasanya hawa di daerah 
pegunungan itu dingin, 

sehingga pertama-
tama, mereka diajak 
untuk menggunakan 

perlengkapan yang bisa 
dipakai untuk 
menghangatkan 
tubuh, seperti: 
topi, syal, jaket, 
sarung tangan, 
ataupun sepatu. 
Kemudian, 
mereka berperan 
sebagai orang 
yang sedang 

sambil belajar! Ayo, teman-teman... kalian juga dapat 
mencoba kegiatan ini bersama mama dan papa di rumah! Pasti 
menyenangkan. Sampai jumpa! Tuhan Yesus memberkati.

mendaki gunung. Wah, mereka 
terlihat bergembira dan bersemangat! 
Mereka juga diajak untuk membuat api 
unggun, memasak air, dan berkemah 
di tenda. Ini adalah pengalaman yang 
mengesankan untuk mereka. Raut 
wajah bahagia dan senyuman tidak bisa 
lepas dari mereka.

Kegiatan ini bertujuan supaya 
mereka memahami peralatan apa 
saja yang harus mereka siapkan bila 
pergi berwisata ke gunung. Mereka 
juga diajak untuk dapat mensyukuri 
karya ciptaan Tuhan. Selain itu, mereka 
diharapakan sadar dan peduli untuk 
merawat alam yang sudah diciptakan 
oleh Tuhan. Misalnya, mereka tidak 
boleh membuang sampah sembarangan 
saat melakukan kegiatan berkemah, 
serta tidak boleh memetik bunga 
sembarangan atau merusak tanaman 
saat mendaki gunung. Ingat, ya! Bukan 
hanya mereka saja, namun kita semua 
juga harus mensyukuri semua anugerah 
serta alam ciptaan Tuhan yang indah ini.



Yuk, Mendaki Gunung!

Horeee...! Pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, kami, 
siswa-siswi TK Kristen Petra 11 kelompok B, belajar di 
sentra bermain peran bersama bapak dan ibu guru. 

Proses belajar hari ini sangat menyenangkan, karena kami 
akan jalan-jalan naik gunung. Hehe... bukan naik gunung 
sungguhan, namun hanya gunung tiruan yang telah disiapkan 
sebelumnya. 

Sebelum kami mulai mendaki gunung, pak 
guru memberi kami pengetahuan macam-
macam peralatan yang harus dibawa. Ada 
senter, tikar, tas, tenda, matras, air, topi, 
makanan, dan masih banyak lagi. Selain itu, 
ada juga peraturan-peraturan yang harus 
dipatuhi, mulai dari larangan membuang 
sampah sembarangan, hingga larangan 
mengambil tumbuhan atau hewan yang 
dilindungi.

Yeeayyy... saatnya kami mendaki 
gunung! Untuk bisa sampai ke puncak 
gunung, kami harus berjalan mengikuti 
jejak yang sudah tersedia. Saat berjalan, 
kami harus kompak dan bekerja sama. 
Saling membantu jika ada kesulitan, dan 
juga saling menunggu jika ada teman yang 
tertinggal. Setelah cukup lama berjalan, 
akhirnya kami sampai di gunungnya. Tetapi 
untuk bisa naik ke puncak, harus berjalan satu per satu supaya 
tidak terjatuh, karena banyak batuan yang dapat membuat 
kami tergelincir. Kami juga harus saling berpegangan tangan 
antara satu dengan yang lain, supaya tidak ada yang jatuh.

Setelah kami turun, waktunya membuat tenda untuk 
berteduh, karena cuacanya sangat terik. Dengan dibantu 

Play Camping in the School

Hari Selasa, tanggal 4 Maret 
2020, kami dari kelompok A TK 
Kristen Petra 13 bermain dalam 

kegiatan berkemah. Tema minggu ini 
adalah rekreasi, dan salah satu topiknya 
adalah rekreasi ke gunung. Kali ini, kami 
bermain pada sentra bermain peran. 
Awalnya, kami diajak untuk menonton 
video singkat tentang rekreasi ke 
gunung dan mengenal peralatan yang 
diperlukan dalam kegiatan tersebut. 
Peralatan itu, antara lain: tas, tenda, 
sleeping bag, jaket, syal, kaus kaki, 
sarung tangan, makanan, minuman, dan 
lain-lain. 

Setelah mengenal peralatan 
rekreasi, ibu guru pun mengajak 
kami berjalan mencari  jejak menuju 
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tenda yang telah berdiri di luar kelas. 
Sampai di tenda, kami segera masuk ke 
dalamnya dan duduk bersama sambil 
menyanyikan lagu “Naik Naik ke Puncak 
Gunung” dengan gembira. Kami juga 
berbagi kue kering dan menikmatinya 
bersama-sama. Sementara teman yang 
lain, pura-pura menyusun kayu untuk 
menyalakan api unggun agar tetap 
hangat. 

Kami sangat senang mengikuti 
kegiatan ini, seolah-olah berkemah 
sungguhan. Kami juga bisa belajar 
mengenal ciptaan Tuhan dan belajar 
berbagi serta berempati dengan teman. 
“Besok kita main apa lagi, Miss?” ujar 
salah satu teman kami dengan penuh 
semangat. Hehehe...! 

oleh bapak dan ibu guru, kami mulai memasang tenda. Susah 
juga ternyata memasangnya. Setelah tenda berdiri, kami 
bersantai, minum air yang sudah kami bawa, dan dilanjutkan 
dengan kegiatan mewarnai gambar telur. Kami menghias 
gambar tersebut dengan bermacam warna supaya terlihat 
bagus. Sebelum pulang, kami bersama-sama membuat api 
unggun. Kami menyusun kayu kering untuk dibakar, sambil 
bernyanyi lagu “Api Kita Sudah Menyala”. Menyenangkan 

sekali kegiatan belajar hari ini! Kami belajar banyak 
tentang bermacam hal, mulai dari kerja 
sama tim, rasa saling percaya, rasa untuk 
saling mendukung, kesetiaan, hingga 
tanggung jawab. Ingat ya, teman-teman... 
belajar itu menyenangkan jika kita lakukan 
dengan sukacita.



Membangun kreativitas sangat diperlukan dalam tumbuh kembang anak. 
Pada masa sekarang, keberhasilan bukan ditentukan pada nilai-nilai 
akademis semata, melainkan juga pada kemampuan dalam mengambil 

keputusan, kreativitas dalam berkarya, moralitas, dan lainnya. Nah... untuk 
mengembangkan kreativitas pada anak, TK Kristen Petra 12 mengajak siswa 
kelompok B untuk belajar dalam kegiatan sentra seni pada hari Rabu, tanggal 11 
Maret 2020. Dalam kegiatan ini, siswa diberi kesempatan oleh ibu guru untuk 
menyalurkan semua imajinasi mereka dalam bentuk sebuah karya. Karya yang 
mereka buat adalah sebuah pohon. Pohon ini terbuat dari kertas koran yang 
digulung menjadi bentuk seperti batang dan ranting. Sesudah itu, ditempelkan 
di atas kertas karton supaya bisa berdiri. Setelah batangnya berdiri, mereka 
memberi daun yang dibawa oleh ibu guru. Dan... jadilah hasil karya mereka! 
Sebuah pohon yang bagus dan kuat. Wah, senangnya...!

Senang, riang, hari yang kunantikan. Kusambut pagi yang 
cerah. Sungguh menyenangkan bisa datang ke sekolah 
hari ini. Kami, siswa-siswi KB Kristen Petra 12 kelompok 

B, sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan di sekolah. 
Hari Senin, tangggal 9 Maret 2020, ibu guru mengajak kami 
belajar di luar kelas. Kegiatan yang dilakukan adalah belajar 
menuang air, melompat, merangkak, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Ibu guru menjelaskan kalau kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih motorik kasar kami, supaya badan 
kami menjadi kuat, lincah, dan seimbang. Kami gembira 
sekali dengan kegiatan hari ini, dan lebih semangat dalam 
beraktivitas. Yeaayyy... semangat!

Learning Can be Fun

My Creativity

Jahitanku Bagus, Lho!

Penjahit??? Nama apa itu, ya!? Ada yang pernah dengar, 
nggak?? Kalau aku pernah dengar, sih...! Mama bilang kalau 
mau pergi ke penjahit, tetapi aku nggak tahu penjahit itu 

apa. Kebetulan... hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, ibu guru 
bercerita tentang penjahit pada kami, siswa kelompok A TK Kristen 
Petra 10. 

Ternyata, penjahit itu adalah orang yang kerjanya menjahit 
pakaian, seperti kaus, kemeja, celana, ataupun rok. Nah... untuk 
menjahit, penjahit menggunakan mesin jahit ataupun dengan 
tangan memakai jarum tangan. Hasil jahitannya tidak cuma 
berupa pakaian saja, tetapi juga bisa berupa taplak meja, sapu 
tangan, tirai, dan masih banyak lagi, termasuk seragam sekolah 
yang kita pakai. 

Hebat, kan! Tidak semua orang bisa melakukannya, lho! Aku 
dan teman-teman saja harus benar-benar berhati-hati ketika 
diajak oleh bu guru untuk menjahit taplak meja kecil. Salah jahit, 
jelek deh, jadinya...! Akan tetapi... kalau kita mau terus mencoba 
dan berlatih, lama-kelamaan pasti makin bisa menjahit dengan 
hasil yang bagus, seperti taplak meja jahitanku ini. Bagus, kan?
Hehehe...! Tetap semangat, ya!
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Semua Bisa!!!

Bukuku Bersih, Bukuku Rapi

Salah satu ajang kompetisi bergengsi pada bulan Maret 
lalu adalah KFC ESG 2020. Tepatnya berlangsung pada 
tanggal 12−15 Maret 2020, di Grand City Convex 

Surabaya. Apa sih maksudnya ESG ini? Begini teman-teman... 
Elementary School Games merupakan olimpiade olahraga dan 
seni, kolaborasi dari Development Basketball League (DBL) 
Indonesia dan KFC. Peserta olimpiade ini adalah seluruh siswa 
aktif jenjang SD. Pelaksanaan ESG 2020 ini terbagi dua, yaitu 
olahraga dan seni. Kompetisi olahraga terdiri atas bola basket, 
futsal, lari, dan olahraga tradisional. Sedangkan kompetisi seni, 
antara lain: menyanyi (solo dan grup), tari (tradisional dan 
modern), mewarnai, menggambar bucket KFC, dan beberapa 
kompetisi lainnya. 

Teman-teman kita dari SD Kristen Petra 1 mengikuti tiga 
kompetisi, yaitu bola basket, tari modern, dan menyanyi solo. 
Kali ini, tim bola basket belum meraih prestasi terbaiknya. 
Tetapi belajar dari hal itu, mereka masih terus semangat 
untuk berlatih. Puji Tuhan... dalam kompetisi modern dance 
dan menyanyi solo, teman-teman kita berhasil meraih 
penghargaan bronze medal. Modern dance ditampilkan oleh 
Kelly, Zaifa, Stefania, Chelsea, dan Eilaine. Mereka berasal 
dari kelas IV dan V. Kemudian untuk menyanyi solo, Rhyne 
Nehemiah dari kelas IV membawakan dua buah lagu dengan 
judul “Golden Slumber” dan “Semanggi Suroboyo”. 

Apa saja sih yang mereka persiapkan sehingga mereka 
dapat meraih prestasi? Giat berlatih, semangat, menjaga 
kesehatan, percaya diri, terus belajar, dan berdoa... itulah 
beberapa tips yang disampaikan oleh teman-teman kita 
sehingga dapat meraih prestasi. Dan satu hal yang kita yakini... 
semua bisa!!!

Melakukan hal yang sederhana tidaklah sulit, asalkan 
kita ada kemauan serta mau belajar dan berlatih. 
Sebagai seorang siswa, salah satu tanggung jawab 

kita adalah menjaga kerapian peralatan dan perlengkapan 
sekolah, salah satunya adalah buku. Kali ini, para siswa kelas 
III SD Kristen Petra 7 belajar menyampul buku catatan dan 
buku pelajaran sendiri. Mereka membawa bermacam kertas 
kado, ada juga yang membawa kertas koran. Kegiatan ini 
diadakan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020. Kegiatan 
ini dipandu oleh guru kelas. Guru memberi instruksi akan cara 
menyampul buku. Setelah melihat dan mendengar penjelasan 
dari guru, para siswa pun praktik menyampul buku mereka 
dengan kertas kado berwarna-warni yang lucu dan menarik. 
Beberapa siswa belum terbiasa menyampul buku sendiri 
dan hasilnya kurang rapi, namun hal ini tidak mematahkan 
semangat mereka untuk terus mencoba. Mereka mengikuti 
kegiatan ini dengan baik dan mereka bangga akhirnya bisa 
menyampul buku sendiri. Dengan adanya kegiatan ini, siswa 
diharapkan bisa mandiri dalam menjaga kerapian buku-buku 
pelajaran mereka, sehingga dapat meringankan pekerjaan 
orang tua di rumah.
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Saat ini, virus corona menjadi 
wabah dunia, termasuk di 
Indonesia sendiri, sehingga 

pemerintah memberlakukan kebijakan 
kegiatan belajar di rumah. Kegiatan 
ini dilakukan sebagai salah satu upaya 
untuk memutus rantai penyebaran 
virus. Mulai hari Senin, tanggal 16 Maret 
2020, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 
5, menerima materi pembelajaran 
dari para guru berbasis daring (dalam 
jaringan) atau online. Meski dilakukan 
dalam keterbatasan, namun metode 
pembelajaran ini juga memberikan hal 
yang positif bagi kami dan guru, karena 
dapat belajar mengoperasikan aplikasi 

pembelajaran daring. Ada banyak 
aplikasi yang bisa digunakan selama 
pembelajaran tersebut, salah satunya 
adalah Microsoft Office 365.

Microsoft Office 365 
menyediakan beberapa bentuk soal, 
yang dapat dilengkapi dengan video 
dan gambar menarik. Salah satu 
bentuk soal yang paling mudah adalah 
pilihan ganda. Guru mengetikkan soal 

Hai, teman-teman... saat ini negara kita sedang mengalami masa sulit. 
Betapa sedihnya ketika kita mendengar akan banyaknya penderita 
dari COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia, 

serta ratusan orang yang telah menjadi korbannya. Apa yang harus kalian 
lakukan untuk melindungi diri dari virus corona?

Nah... salah satunya kita harus menjaga kebersihan diri dan 
lingkungan, serta tidak lupa untuk sering mencuci tangan. Pemerintah 
Kota Surabaya juga melakukan berbagai upaya untuk melindungi 
warganya agar tidak terinfeksi oleh virus corona. Apa kalian tahu yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya? Salah satunya adalah 
melakukan penyemprotan disinfektan secara bergiliran ke beberapa 
lokasi. Pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, pukul 10.00 WIB, 
SD Kristen Petra 5 kedatangan beberapa petugas Dinas Pemadam 
Kebakaran untuk melakukan sterilisasi lokasi sekolah dengan cara 
melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Tujuannya untuk 
mengurangi risiko penyebaran virus corona. Penyemprotan dimulai dari halaman depan 
sekolah, dilanjutkan ke lapangan parkir belakang, lapangan bola basket, ruang kelas, 
serta ruang-ruang yang lain.

Nah... teman-teman yang di rumah juga harus berperan menjaga kesehatan diri 
sendiri dan lingkungan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan 
aktivitas, ya..! Langkah kedua, melakukan social distancing, yaitu dengan cara tetap 
berdiam diri di rumah, menghindari kerumunan, dan tidak bepergian kecuali untuk 
keadaan yang mendesak. Doaku... agar kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan.

Sarana Pembelajaran

Online

Cegah COVID-19
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dan pilihan, lalu memberi jawaban yang 
tepat sebagai kunci jawaban, serta poin 
pada setiap nomor. Kami menerima 
link, dan saat membuka akan terhubung 
dengan materi yang sudah dibuat oleh 
guru. Jika sudah selesai mengerjakan, 
klik submit atau kirim, dan kami dapat 
melihat poin. Selanjutnya klik view result 
atau lihat hasil untuk menampilkan 
jawaban yang benar. 

Kami senang sekali dapat melihat 
langsung hasil kerja secara online. Kami 
tetap dapat belajar walaupun kami tidak 
pergi ke sekolah. Begitu juga dengan 
guru kami. Melalui pembelajaran daring, 
para guru dapat mengetahui siswa yang 
sudah mengerjakan, poin yang didapat, 
bahkan jawaban setiap siswa. Dengan 
demikian, kami tidak perlu lagi mengirim 
hasil kerja melalui Whatsapp pribadi 
guru. Harapan kami semua, keadaan 
segera kembali normal, sehingga kami 
dapat melaksanakan kegiatan belajar 
di sekolah dan tetap menggunakan 
metode pembelajaran online untuk 
mengenal teknologi lebih baik lagi.



A Juicy and

Fresh Day Follow
MeYay! Drinking fruit juice provides a healthy body, yang 

artinya: minum jus buah membuat badan sehat. 
Slogan ini memotivasi kita untuk hidup sehat. Hidup 

sehat dengan mengonsumsi buah segar harus dibudayakan 
sejak dini, yaitu sejak usia sekolah. 

Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, para siswa 
kelas II SD Kristen Petra 7 membawa bermacam buah segar, 
seperti: apel, jambu biji, dan alpukat. Selain membawa 
buah segar, para siswa juga membawa air dan gula pasir. 
Mereka akan membuat jus buah. Sebelum membuat jus 
buah, guru menjelaskan pentingnya mengonsumsi buah 
untuk kesehatan. Apabila tidak suka makan buah, buah 
dapat dibuat jus sehingga mudah dinikmati. Guru juga 
memberikan contoh bagaimana cara membuat jus buah 
yang benar.

Pertama, buah segar dipotong kecil dan dimasukkan 
ke dalam blender. Tambahkan air dan gula secukupnya. 
Setelah mendengar penjelasan dari guru, para siswa mulai 
membuat jus buah. Mereka bekerja dalam kelompok. Guru 
membantu para siswa untuk memotong buah, karena siswa 
kelas II belum terbiasa menggunakan pisau. Guru memberi 
contoh mulai dari menggunakan blender, cara memasukkan 
buah, air, dan gula pasir, mengaduk, hingga menuang 
hasil jus ke dalam gelas plastik. Siswa mengamati dengan 
penuh perhatian, dan mulai berbagi tugas dengan penuh 
semangat.

Bagi beberapa siswa, ini merupakan pengalaman 
pertama menggunakan blender. Aroma buah-buahan 
memenuhi ruang kelas. Selesai membuat jus, mereka pun 
menikmati jus buah hasil buatan mereka sendiri. Hmm…
segar dan enak sekali rasanya! Siswa mengikuti kegiatan 
dengan tertib, dan mereka akan 
mencoba lagi membuat jus 
sendiri di rumah. Be healthy, 
let’s drink fruit juice!

Follow Me. Itulah tema PD (Persekutuan Doa) yang 
diikuti oleh seluruh siswa SD PPPK Petra. Perayaan 
PD di SD Kristen Petra 10 berlangsung pada tanggal 

6 Maret 2020, bertempat di aula sekolah, bersama 
dengan Ibu Hanna Yulianik, S.Th. selaku pembicara. 
Dalam khotbahnya, beliau menjelaskan bacaan Injil 
Markus 10:17-27, yang di dalamnya mengandung pesan 
“Follow Me” yang mengingatkan kita agar tetap berada 
di jalan yang benar dan mengutamakan kehendak Tuhan 
dibandingkan hal-hal yang lain. 

Ibu Hanna mencontohkan perkembangan media 
sosial yang memudahkan kita dalam mengakses 
informasi dan layanan menarik di smartphone. Situasi 
ini diharapkan tidak membuat anak larut sehingga 
memosisikan hal duniawi pada smartphone-nya. Anak 
diharapkan tidak lalai pada tanggung jawabnya sebagai 
siswa untuk belajar. Firman Tuhan dapat menjadi teladan 
yang membantu setiap sikap dan perkataannya selaras 
dengan kehendak Tuhan.

Secara keseluruhan, siswa menikmati kegiatan 
PD ini. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk 
melayani Tuhan, seperti tergabung dalam paduan suara 
ataupun memimpin pujian. Situasi ini tentunya semakin 
memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa 
sebagai pengikut Tuhan yang siap melayani 
sesama. Mari kita lakukan seperti 
yang Tuhan lakukan! Tuhan Yesus 
memberkati.

09



Jus Buah

Kompetisi Sains Nasional

Salah satu cara untuk membuat 
tubuh kita sehat adalah dengan 
mengonsumsi buah-buahan, 

karena buah-buahan mengandung 
berbagai vitamin yang baik 
untuk kesehatan tubuh kita. Lalu 
pertanyaannya, bagaimana dengan 
orang-orang yang tidak suka makan 
buah secara langsung? Tenang, ada 
bermacam bentuk olahan buah untuk 
bisa dinikmati. Coba saja kita amati 
lingkungan sekitar, ada bermacam 
bentuk olahan buah, seperti: sop buah, 
salad buah, rujak buah, cake buah, jus 
buah, dan bahkan dodol buah. 

Dari bermacam olahan tersebut, 
kami, siswa kelas II SD Kristen Petra 11, 
belajar tentang membuat jus buah pada 
hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020. 
Kami membawa buah semangka dan 
alpukat untuk praktik. Rasanya senang 
sekali, karena ada satu lagi basic life 
skill yang kami pelajari, dan tentunya 
berguna untuk kehidupan kami. 
Sebelum mulai membuat jus, ibu guru 
terlebih dahulu menjelaskan tentang 
manfaat buah dan vitamin apa saja yang 
terkandung di dalamnya. “Ayo, Bu! Kami 
sudah tidak sabar untuk mulai membuat 
jus!” celetuk salah satu teman kami. 
Kami semua memang terlihat sangat 
antusias untuk membuat jus. “Tenang... 
sabar... kita akan segera memulainya,” 
jawab ibu guru. 

Dalam upaya menguatkan pendidikan karakter di bidang akademik, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menggelar Kompetisi Sains 
Nasional tingkat Sekolah Dasar (KSN-SD). Kompetisi ini merupakan 

salah satu wadah strategis dalam mengembangkan daya nalar, kemampuan 
memecahkan masalah, kreativitas, dan sportivitas. Pada tanggal 10 Maret 2020, 
SD Kristen Petra 13 mengirimkan perwakilan siswa untuk mengikuti KSN-SD 
bidang Matematika tingkat kecamatan, yaitu Jovantinus Efraim Ong.

Sebelum mengikuti kompetisi tersebut, tentunya harus mempersiapkan 
diri dengan baik setiap hari. Siswa berlatih bersama dengan guru untuk 

mengerjakan soal-soal yang sekiranya akan muncul dalam soal perlombaan.
Puji Tuhan... dalam kompetisi tersebut, Jovantinus meraih Juara I bidang 

Matematika. Tentunya ini semua karena berkat Tuhan, serta dorongan dari orang 
tua dan sekolah. Kemenangan ini bukan hanya berhenti di sini saja, namun perlu 
untuk ditingkatkan kembali untuk KSN-SD jenjang berikutnya. Tetap semangat 
bersama Tuhan!

Sebelum membuat jus, pastinya 
ada beberapa peralatan dan bahan yang 
perlu dipersiapkan, yaitu: blender, air, 
pisau, sendok, gelas, gula, serta susu. 
Pertama, ambil buah yang sudah dicuci 
bersih terlebih dahulu, lalu potong kecil-
kecil untuk buah semangka, dan belah 
jadi dua untuk buah alpukat. Ambil 
daging alpukat dengan menggunakan 
sendok. Setelah itu, masukkan ke dalam 
blender. Untuk jus semangka, tuang air 
dan tambahkan gula. Sedangkan untuk 
jus alpukat, selain air dan gula, bisa 
menambahkan susu jika suka. Jangan 
lupa tutup blendernya, dan buah pun 
siap untuk dijus. Eitss, tunggu beberapa 

saat, ya... sampai buah benar-benar 
hancur dan tercampur rata. Setelah itu, 
tuang jus ke dalam gelas yang sudah 
disiapkan. Nah... jus buah siap untuk 
dinikmati! Mudah, bukan?

Ini adalah salah satu pengalaman 
yang menarik bagi kami dalam membuat 
jus sendiri. Oh, iya... ada satu lagi pesan 
dari ibu guru untuk kami. Buah memang 
sehat bagi tubuh, boleh saja jika buah 
itu dibuat menjadi jus. Namun... jangan 
terlalu banyak menambahkan gula 
ataupun susu dalam jus, karena bisa 
membuat vitamin dalam buah tersebut 
berkurang. Yeay...!!! Kini saatnya 
menikmati jus yang sudah kami buat.
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Hai, teman-teman... bagaimana kabar kalian? Tak 
terasa hampir satu setengah bulan kita semua 
belajar di rumah. Pasti kalian semua merindukan 

suasana belajar di sekolah, ya? Belajar bersama teman-
teman serta bapak dan ibu guru. Membayangkan bisa 
berlari-lari di halaman sekolah pada saat istirahat 
ataupun bercanda dengan teman-teman sambil 
makan bekal, adalah beberapa hal yang saat ini sangat 
dirindukan. Namun, saat ini kita tidak bisa melakukan 
itu semua, karena kita harus mematuhi peraturan dari 
pemerintah untuk belajar dari rumah saja. 

Tidak hanya belajar dari rumah, kita saat ini juga 
dibatasi saat merayakan hari raya Paskah. Paskah 
kali ini pun berbeda dari perayaan pada tahun-tahun 
sebelumnya. Kita harus merayakan Paskah di rumah. 
Perayaan Paskah di rumah juga dilakukan oleh siswa-siswi 
SD Kristen Petra 9. Berbagai kegiatan dilakukan di rumah 
mulai dari tanggal 6 April 2020 hingga 14 April 2020.

Ada kegiatan membaca puisi tentang Paskah, 
menyanyi lagu Paskah, membuat slogan tentang Paskah 
di rumah saja, membuat celengan doa, dan masih banyak 
lagi. Meski di rumah saja, kita bisa tetap merayakan 
Paskah bersama keluarga kita. Semoga pandemi 
COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kita bisa belajar 
normal seperti semula. Happy passover, teman-teman!

Paskah
di Rumah Saja

Kantin Sehatku

Hari ini adalah hari spesial di sekolah kami, karena 
hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, ada penilaian 
lomba kantin sehat di SD Kristen Petra 12. Lomba 

ini diadakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten 
Sidoarjo. Pagi itu, kami telah siap untuk menyambut 
kedatangan tim penilai lomba kantin sehat. Pukul 07.30, tim 
penilai datang ke sekolah kami. Dengan penuh semangat dan 
sukacita, kami menyambut kedatangan mereka. Ibu Aryani 
selaku kepala sekolah, mengajak tim penilai untuk berkeliling 
area kantin sambil memberi penjelasan tentang kantin 
sehat SD Kristen Petra 12. Ibu Aryani juga dibantu oleh 
dokter, suster, dan pengelola kantin, untuk ikut mendukung 
penjelasan tentang kantin sehat di sekolah kami.

Pertama kali, tim penilai menanyakan tentang 
keberadaan kantin sehat di sekolah kami, mulai menu 
makanan, cara menyajikan, fasilitas kantin, kebersihan, 
hingga kenyamanan kantin. Setiap pertanyaan dapat dijawab 
dengan baik oleh pengelola kantin. Berikutnya, tim penilai 
melihat demo dari siswa-siswi kelas V dalam membuat 
minuman sari kedelai. Sari kedelai buatan siswa dijual di 
stan khusus. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk wirausaha 
siswa-siswi SD Kristen Petra 12. Selain minuman sari kedelai, 
ada juga beberapa makanan tradisional yang dijual di stan 
khusus. Makanan tersebut, yaitu: kue lumpur, orem-orem, 
dan es cao. Menu lain yang disediakan di kantin sehat adalah 
gado-gado, lontong sayur, lontong mie, ketan sambel, kolak, 
lemper, dan lain-lain.

Pada jam istirahat, kami antre dengan tertib dalam 
barisan untuk membeli makanan dan minuman. Kami sangat 
senang dengan menu yang disediakan di kantin. Menu 
favorit kami adalah gado-gado dan lontong sayur. Sambil 
menikmati makanan sehat, kami juga melihat penampilan 
siswa-siswi yang menyanyi di panggung dekat kantin.

Tim penilai sangat senang melihat ketertiban dan 
kebersihan kantin kami. Mereka juga menikmati suguhan 
lagu-lagu yang dibawakan oleh band kecil di pojok kantin. 
Setelah berkeliling, memeriksa, dan menilai kantin kami, 
tibalah waktunya bagi tim penilai untuk meninggalkan 
sekolah kami. Alhasil kantin sehat SD Kristen Petra 12 meraih 
Juara III tingkat Kabupaten Sidoarjo.

Dengan berhasilnya sekolah kami meraih prestasi ini, 
mendorong kami semua untuk semakin baik dalam menjaga 
kebersihan dan kenyamanan kantin sekolah. Salam sehat 
dari kami. Tuhan memberkati.
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Kompetisi akademik adalah bagian dari meningkatkan 
dan menunjukkan kemampuan diri. SMP Kristen Petra 
1 selalu mewadahi upgrading skills and knowledge 

dengan  mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kompetisi 
akademik dan nonakademik. Salah satu kompetisi yang diikuti 
kali ini adalah KIC (Kosayu Intelligence Competition) yang 
dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2020, di 
Malang. Kompetisi yang diadakan di SMAK Kolese Santo Yusuf 
Malang ini mengantarkan perwakilan SMP Kristen Petra 1 
menjadi pemenang pada bidang Bahasa Inggris dan MIPA. 

Untuk bidang Bahasa Inggris yang awalnya membawa dua 
tim, salah satunya berhasil membawakan kemenangan dengan 
meraih Juara III atas nama Vederico Chandra dan Nicholas 
dari kelas IX-6. Untuk meraih Juara 3 saja tidak mudah, karena 
harus bersaing dengan sekitar dua puluh tim dari beberapa 
sekolah. Menurut Vederico dan Nicholas, kompetisi yang 
diadakan di Malang ini merupakan kompetisi yang sulit. 
Mereka harus berjuang keras mempersiapkan segala sesuatu 
dengan upaya keras, sembari berharap pada kompetisi 
berikutnya mereka dapat meraih Juara I. 

Kosayu Intelligence

Rumah Doa Online

Pandemi COVID-19 yang melanda di berbagai negara, termasuk 
negara kita Indonesia, membawa dampak di berbagai sektor 
kehidupan. Untuk itu, pemerintah berupaya memutus mata rantai 

penyebaran virus corona dengan cara mengeluarkan kebijakan social distancing dan 
physical distancing. Beberapa bentuk penerapan kebijakan ini adalah memindahkan 
kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran dari rumah atau LFH (Learn 
from Home), serta bekerja dari rumah atau WFH (Work from Home).

Dengan demikian, kami sebagai siswa pun melakukan kegiatan pembelajaran 
dari rumah masing-masing. Begitu pula para guru dan karyawan yang bekerja 
dari rumahnya masing-masing ataupun menjalankan tugas dengan sistem piket 
bergiliran. Dengan keadaan ini, tidak bisa dipungkiri kalau kami semua merasa rindu 
untuk bisa bersekutu dan berdoa bersama-sama kembali. Namun meski dalam 
segala keterbatasan yang ada, puji Tuhan... kami bersyukur dengan adanya kemajuan 
teknologi. Meskipun dipisahkan jarak, kami tetap bisa berjumpa secara online. 

Dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, kami tetap bisa bersekutu dan berdoa 
bersama dalam rumah doa online. Pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, keluarga 
besar SMP Kristen Petra 2 mengadakan rumah doa online. Kegiatan ini diikuti oleh 
kepala sekolah, guru, karyawan, pengurus OSIS, pengurus PD, dan para siswa yang 
lain. Sebelum memulai rumah doa, terlebih dahulu kami saling bertegur sapa, 
menanyakan kabar kami masing-masing, melepas rindu karena sudah sekitar dua 
minggu kami tidak berjumpa secara fisik.

Kegiatan rumah doa online ini diawali dengan doa pembukaan, menyanyikan 
pujian bersama-sama, dilanjutkan doa syafaat bagi bangsa dan negara agar wabah 
COVID-19 ini segera berlalu. Berdoa juga untuk rekan-rekan yang sedang sakit dan 
yang sedang mengalami pergumulan hidup. Puji Tuhan... terima kasih, Tuhan Yesus... 
kami bersyukur, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kami masih dapat berdoa 
bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Competition

Pada bidang MIPA, SMP Kristen Petra 1 meraih Juara I dan 
II. Juara I atas nama Kevin Lius Bong dan Elbert dari kelas IX-3, 
serta Ben Robinson dari kelas VII-6. Sedangkan Juara II atas 
nama Sherly Anastasia dari kelas IX-3, Kendrick Lius Bong dari 
kelas VIII-2, dan Matthew A. dari kelas VII-7. Persaingan dalam 
kompetisi bidang MIPA ini sangat ketat, karena pada babak 
final, sesama tim SMP Kristen Petra 
1 saling berusaha keras untuk 
menjadi yang pertama. 

Sungguh luar biasa! Praise 
the Lord...! Sangat bersyukur 
SMP Kristen Petra 1 bisa meraih 
kemenangan dalam KIC 
2020. Kemenangan ini tidak 
terlepas dari perpanjangan 
tangan Tuhan melalui 
bapak dan ibu guru yang 
membimbing, memotivasi, 
serta mendampingi, baik 
dalam proses 
pembelajaran 
maupun selama 
kompetisi 
berlangsung. 
Terima kasih, 
Tuhan... atas 
kemenangan ini. 
Maju, Petra 1!!!
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Tetap Bersyukur dan Menjadi Berkat 
di Tengah Pandemi COVID-19

Serahkanlah 
khawatirmu
kepada Tuhan

Halo, teman-teman! Nama saya 
Matthew Timothy Handoyo dari 
SMP Kristen Petra 3 kelas VIII-8. 

Menghadapi pandemi virus COVID-19, 
sekolah tidak lagi mengadakan proses 
belajar mengajar secara langsung 
(bertatap muka), tetapi dengan metode 
Learn from Home (LFH). Saya akan 
menceritakan kegiatan saya selama LFH. 

Pada awal pemberlakuan LFH, kita 
pasti sedikit bingung dan kewalahan 
dengan banyaknya tugas dari para guru. 
Hal itu menurut saya wajar, karena 
masih belum terbiasa dengan kondisi 
tersebut. Memasuki minggu ke-2, secara 
pribadi saya sudah mulai beradaptasi 
dengan perubahan kegiatan belajar 
saya. Sering kali, saya rindu dengan 
sekolah. Saya rindu canda tawa bersama 
teman-teman sekelas, masa belajar 
bersama, juga dengan guru-guru yang 
selalu memberikan semangat. Tetapi, 
kita harus tetap berada di rumah dan 
melakukan social distancing demi 
memutus penyebaran virus corona.

Selama masa LFH, saya mengawali 
hari dengan berdoa dan membaca 
Alkitab. Setelah itu, saya berjalan-jalan 
di sekitar kompleks untuk berjemur 
bersama keluarga. Tiap pukul 11.00, 
saya mengikuti Zoom Meeting bersama 

Siapa di dunia ini yang tidak pernah khawatir? Merasa cemas, gelisah, atau takut. 
Hal inilah yang sedang kami rasakan. Kami, siswa kelas IX SMP Kristen Petra 4, 
sedang merasa cemas. Kami cemas jikalau tidak bisa mengerjakan soal USBK 

ataupun UNBK dengan baik. Cemas mendapat nilai jelek ataupun cemas dimarahi 
oleh orang tua. Namun pada hari ini, tanggal 13 Maret 2020, hati kami disejukan 
dengan khotbah Pdt. Leonard yang berkata, “Serahkanlah khawatirmu kepada 
Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau! Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-
Nya orang benar itu goyah (Mazmur 55:23).” 

Beliau mengingatkan jika selama kami berpegang teguh pada kuasa Tuhan, 
maka kecemasan kami pun akan hilang dan digantikan dengan keyakinan dalam 
diri kami. Segala Keyakinan bahwa nantinya kami bisa memperoleh hasil yang 
maksimal, sesuai dengan apa yang sudah kami persiapkan. Kami diingatkan Pdt. 
Leonard untuk dapat mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh, belajar 
dengan baik, dan menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Kami diingatkan 
menjadi siswa yang jujur dan menjadi teladan bagi adik-adik kelas kami. 

Pada akhir ibadah, kepala sekolah, para guru wali kelas, serta perwakilan siswa 
kelas IX-1, IX-2, IX-3, dan IX-4, menandatangani pakta integritas ujian nasional. 
Dengan kami menandatangani pakta integritas, kami setuju untuk melaksanakan 
USBK secara jujur demi meningkatkan mutu pendidikan nasional. Semoga 
kami dapat sukses mengerjakan soal USBK dan UN, karena Tuhan tidak pernah 
meninggalkan umat-Nya dalam kecemasan.

oleh: Kezia Sawong

teman-teman untuk persekutuan doa 
dan belajar materi secara online. Kami 
melakukan Zoom Meeting secara rutin 
dari hari Senin hingga Jumat.

Setelah pembelajaran online, saya 
biasanya bermain piano, aktivitas yang 
sudah jarang saya lakukan sebelum 
adanya pandemi COVID-19. Selain itu, 
saya juga melakukan aktivitas lainnya, 
seperti: bermain gitar, bermain games, 
atau sekadar chat dengan teman-teman 
sekolah. Aktivitas ini perlu kita lakukan, 
selain untuk mengembangkan bakat, 
juga untuk menghibur diri kita.

Pada sore hari, saya biasanya 
mengerjakan tugas sekolah yang 
diberikan oleh bapak dan ibu guru. Pada 
malam hari, saya menghabiskan waktu 
bersama keluarga untuk berbincang-
bincang atau menonton televisi 
bersama. Biasanya kami berdiskusi 
mengenai update informasi wabah 
virus corona dan penanganannya. Saat 
menjelang tidur malam, kami menutup 
hari dengan berdoa bersama untuk 
mengucap syukur atas berkat yang 
Tuhan berikan, dan berdoa agar wabah 
ini cepat berlalu.

Saya yakin, masa social distancing 
tidak hanya memberikan kita dampak 
negatif, tetapi dampak positifnya juga. 
Dalam saat seperti ini, kita diberikan 
waktu yang berharga oleh Tuhan 
untuk memiliki hubungan pribadi yang 

lebih dekat dengan-Nya, dan menjalin 
hubungan yang makin erat antaranggota 
keluarga. Selain itu, kita juga memiliki 
waktu untuk melakukan aktivitas atau 
mengembangkan bakat kita. 

Secara pribadi, saya bersyukur 
atas waktu yang diberikan oleh Tuhan 
ini. Melalui masa seperti ini, saya bisa 
menjadi semakin bertumbuh secara 
iman, dan lebih mensyukuri atas berkat-
berkat Tuhan. Akhir kata, saya mengajak 
teman-teman untuk menjadi berkat 
bagi sesama. Marilah kita menyebarkan 
keagungan nama-Nya di tengah masa 
pandemi ini! God bless you!

oleh: Matthew Timothy Handoyo
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Perkenalkan, nama saya Kenneth Joshua Jayakusuma, 
siswa kelas VIII-7 SMP Kristen Petra 5. Tanggal 8 Maret 
2020, saya mengikuti kejuaraan panahan se-Kota 

Surabaya di KONI. Saya ikut untuk kategori putra tingkat 
advance perorangan SMP.

Kekuatan fisik bukanlah satu-satunya yang diandalkan 
dalam permainan ini. Ketangkasan, kecermatan, ketenangan, 
fokus, dan strategi yang tepat, merupakan gabungan yang 
sangat ideal dalam permainan panahan. Selama mengikuti 
lomba tersebut, mulai babak penyisihan hingga final, saya bisa 
lolos terus berkat kegigihan, keuletan, serta ketenangan diri. 
Ketiga hal tersebut membuat saya bisa fokus untuk melepas 
anak panah menuju sasaran yang tepat.

Kejuaraan

LombaSaya, Andreas Reynard X MIPA-1 
yang mewakili SMA Kriten Petra 1, 
berhasil meraih prestasi sebagai 

Juara I lomba Matematika tingkat 
nasional yang dilaksanakan Universitas 
Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 
2020. Lomba yang diikuti oleh dua ratus 
siswa dari berbagai daerah di Indonesia 
ini dibagi atas empat babak. Lomba 
diawali dengan babak penyisihan yang 
diadakan di Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel untuk rayon Surabaya 
pada tanggal 22 Februari 2020. Babak 
penyisihan terdiri atas empat puluh soal 
pilihan ganda yang dikerjakan hanya 
dalam waktu 90 menit. Saya berusaha 
mengerjakan semaksimal mungkin. 
Namun karena keterbatasan waktu dan 
tingkat kesulitan soal yang tinggi, saya 
hanya bisa mengerjakan 25 soal. Akan 
tetapi, saat pengumuman lima puluh 
besar peserta yang lolos, saya berada 
di peringkat pertama. Di situ saya 
mengetahui bahwa ternyata banyak 
peserta yang sudah pernah mengikuti 
OSN, bahkan meraih medali. 

Babak kedua adalah babak lima 
puluh besar yang diadakan di Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) pada 
tanggal 7 Maret 2020. Peserta lomba 
mengerjakan soal berupa isian singkat, 
dan menjawab benar atau salah dengan 
disertai alasan. Soal-soal agak susah 
dan waktu pengerjaan sangat singkat. 
Pada babak ini, saya berhasil lolos ke 
peringkat ketiga. Babak berikutnya yaitu 
25 besar. Babak ini menurut saya adalah 
yang terberat. Soalnya berupa esai 

Panahan

Akhirnya, berkat dukungan dan doa semua warga sekolah, 
saya berhasil meraih Juara III di kategori putra tingkat advance 
perorangan SMP. Saya bangga akan keberhasilan ini. Paling 
tidak pengalaman yang saya dapatkan dalam perlombaan ini 
membuat saya tetap semangat mengembangkan bakat serta 
talenta saya dalam bidang olahraga cabang panahan. Amin.

yang membutuhkan penjabaran dalam 
menjawab. Hal tersebut merupakan 
salah satu kelemahan saya. Pada babak 
ini, hanya diambil lima peserta terbaik 
untuk lolos ke babak final. Meskipun 
agak pesimistis karena lawannya 
berat, saya tidak menyerah. Saya tetap 
berusaha mengerjakan dengan sebaik 
mungkin. Saat menunggu pengumuman, 
saya sedikit khawatir... apa masih bisa 
lolos. Saya berusaha menenangkan diri. 
Puji Tuhan... ternyata saya masih bisa 
lolos, meskipun berada di posisi terakhir, 
yaitu kelima. Saya sangat bersyukur bisa 
melewati babak ini.

Babak keempat merupakan babak 
final. Tiap-tiap finalis mengerjakan 
soal berupa cepat tepat yang terdiri 
atas tiga babak. Babak wajib 5 nomor, 
babak rebutan 10 nomor, dan babak 
bombastic 5 nomor. Saya paling suka 
soal cepat tepat, karena saya termasuk 
cepat dalam menghitung. Oleh karena 
itu, saya masih ada harapan untuk bisa 
meraih Juara I atau paling tidak tiga 
besar.

Puji Tuhan... saya berhasil 
menjawab soal-soal dengan tepat, 
sehingga selisih poin saya dengan 
peserta lainnya lumayan tinggi. Saya 
berhasil menjuarai lomba ini. Saya 
sangat bersyukur atas berkat yang 
telah Tuhan berikan kepada saya. 
Kemenangan ini memotivasi saya untuk 
lebih berprestasi dalam kompetisi 
lainnya. Praise the Lord...!

oleh: Andreas Reynard

Nasional
Matematika
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KPop

Hai...! Kembali lagi dengan kami The Divas, tim dance 
SMA Kristen Petra 2, yang beranggotakan Jocelyn 
Vanessa (XIS-4), Kelly Angelica (XIS-1), Vania Valencia 

(XIA-3), Regine Angelique (XIA-4), dan Jessica Lawrence 
(XIA-5). Hanya oleh karena rahmat-Nya, kami meraih Juara 
I lagi dalam lomba SPARTAN IX yang diselenggarakan oleh 
Universitas Surabaya tingkat Jawa Timur pada tanggal 25 
Februari 2020. Kali ini... lomba yang kami ikuti adalah KPop 
Dance Cover, yang mana kami  harus meng-cover dance dari 
salah satu boygroup atau girlgroup Korea semirip mungkin. 
Dan... kami memilih “Love Shot - EXO” untuk kami cover.

Kami pilih lagu ini karena ini adalah lagu yang kami 
bawakan saat lima belas besar YouthCon, dan menuai komen 
positif dari juri. Kami berlima memang sudah hobi menari 
dari dahulu, jadi itulah alasan mengapa kami ikut lomba ini. 
Lomba KPop Dance Cover SPARTAN IX ini diikuti oleh sepuluh 
tim, dan dibagi menjadi dua hari. Hari pertama adalah waktu 
tampil bagi lima tim pertama, sedangkan hari kedua bagi 
lima tim lainnya, sekaligus pengumuman pemenang. Kami 
mendapat undian tampil pada hari pertama, sehingga kami 
menunggu sehari untuk mendengar hasil lomba. 

Lomba ini hanya mengambil dua juara. Ketika 
diumumkan, ternyata kami Juara I lagi! Waahhh... rasa 
senang tak bisa disembunyikan dari wajah kami! Kami ingin 
mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kami kepada 
Tuhan Yesus, karena hanya karena penyertaan-Nyalah kami 
bisa melangkah sejauh ini dan bisa juara lagi. Tak lupa juga 
kami berterima kasih untuk kepala sekolah dan guru-guru 
yang telah mendukung dan memberi kami waktu latihan. 
Begitu juga dengan orang tua kami yang selalu mendukung 
kami kapan pun. Dan yang terakhir, teman-teman kami yang 
selalu mendukung kami juga. Kami ingin menyampaikan 
pesan kepada teman-teman agar tetap semangat mengejar 
mimpi-mimpi kalian! Love... The Divas.

oleh: Jocelyn V. & Kelly A.

Siapa bilang belajar itu susah... bikin stres... 
dan membosankan? Yuk, kita simak belajar ala 
Smatrapat! Pada era milenial, ada banyak cara 

belajar yang menyenangkan. Siswa tidak harus nggethu 
duduk manis di meja belajar. Siswa dapat bermain sambil 
belajar. Yang pasti... bisa dilaksanakan di mana saja, 
kapan saja, dan... tidak harus di dalam kelas. Kegiatan 
belajar bahkan bisa dilakukan di luar sekolah atau tempat 
favorit, misal di teras rumah, di kamar, atau bahkan saat 
menunggu mama belanja di mall. Asyik, kan? 

Bersyukur saat ini perkembangan teknologi sangat 
maju. Banyak cara yang ditawarkan dengan berbagai 
metode dan media belajar. Kami juga berterima kasih 
kepada bapak dan ibu guru Smatrapat yang selalu update 
cara mengajar, bahkan aplikasi yang sedang trending. 
Sering juga kami belajar dengan memanfaatkan fasilitas 
ataupun lingkungan sekolah. Misalnya ketika kami belajar 
mata pelajaran Biologi, materi tentang keanekaragaman 
hayati, kami memanfaatkan taman dan kolam yang ada 
di sekolah, sehingga bisa menghayati secara langsung. 
Atau ketika kami ingin melihat mikroorganisme, kami pun 
ke laboratorium untuk melakukan pengamatan dengan 
mikroskop. Kami juga belajar menggunakan berbagai 
aplikasi, karena para guru terkadang memberikan materi 
ataupun latihan soal melalui bermacam aplikasi, misalnya 
Quipper, Quizizz, Schoology, dan Kahoot. Dengan begitu, 
kami dapat belajar dan mengerjakan tugas kapan pun 
dan di mana pun. 

Flipped classroom. Ini pengalaman baru bagi kami. 
Materi sudah dikirim oleh bapak dan ibu guru, dalam 
bentuk file PPT ataupun video, sehingga kami dapat 
belajar terlebih dahulu di rumah. Jadi ketika di kelas, 
kami tinggal berdiskusi saja. Yang pasti, menyenangkan 
dan membuat kami lebih semangat belajar!

Kawan... ternyata belajar itu menyenangkan. Yuk, 
raih prestasimu dengan cara belajar yang kamu sukai. 
Nah, agar bisa konsentrasi, siapkan tempat yang kalian 
anggap nyaman, bebas gangguan, dan pastikan kuota 
internetnya tercukupi. Selamat meraih prestasi ya, 
kawan...! Tuhan memberkati kita semua.

oleh: Tim Jurnalis Smatrapat

Matematika
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Pada tanggal 6−8 Maret 2020, 
kelompok kami dari SMA Kristen 
Petra 3 (Smatraga) ikut serta 

dalam X-Nation Competition 2020 
yang diselenggarakan oleh Universitas 
Surabaya. Penyelenggaraan kompetisi 
tersebut terdiri atas tiga kategori lomba, 
dan kelompok kami mengikuti kategori 
stock exchange games. Kelompok 
kami beranggotakan Anderson Winata 
(X IPA), Jevon Joe Ariel (X IPS-1), dan 
Stefanie Budianto (XI IPS-2). 

Dalam kompetisi tersebut, 
kelompok peserta diberi suatu 
kasus terkait stock exchange untuk 
dianalisis dan dipresentasikan pada 
babak pertama. Setelah peserta 
mempresentasikan kasus tersebut, para 
juri kemudian mengajukan pertanyaan-
pertanyaan seputar topik yang sudah 
peserta presentasikan. Hanya karena 
berkat penyertaan Tuhan, kami dapat 
melewati babak pertama dengan lancar, 
dan berlanjut ke babak kedua. Dalam 
babak kedua ini, kami melakukan 
transaksi saham yang mana setiap 
kelompok peserta berkompetisi untuk 
bisa menghasilkan return terbesar dari 
modal yang telah diberikan berdasarkan 
saham yang telah dipilih. Syukurlah 
kelompok kami berhasil menghasilkan 
return terbesar, sehingga kami pun 
bisa melanjutkan lomba ke babak 
berikutnya. 

Pada babak ketiga, semua 
kelompok peserta kategori stock 
exchange games berkumpul pada satu 
ruangan untuk mengikuti investing 
board games. Dalam permainan ini, 
setiap kelompok diberi modal dalam 
jumlah tertentu. Dengan modal yang 
diberikan tersebut, peserta diberi target 
untuk mendapatkan return yang paling 
besar. Bersyukur kelompok kami dapat 
mencapai target yang ditentukan, 
mendapatkan return yang paling besar, 
sehingga bisa melanjutkan perjuangan 
ke babak berikutnya. 

Keesokan harinya, tanggal 8 Maret 
2020, kami melanjutkan kompetisi 
untuk bertanding pada rally games. 
Semua kelompok dari keempat 

X-Nation
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kategori dikumpulkan jadi satu untuk 
mulai berkompetisi. Setiap kelompok 
diberi amplop yang berisi bermacam 
komponen yang bisa digunakan untuk 
membuat sebuah bangun ruang. Dalam 
permainan kali ini, setiap kelompok 
diperbolehkan untuk melakukan 
negosiasi dengan kelompok lain, 
untuk saling bertukar komponen. Poin 
tertinggi diperoleh dari banyaknya 
benda yang dibuat. 

Setelah semua babak 
dipertandingkan, kini tiba saatnya 
pengumuman Juara I dari setiap 
kategori. Saat diumumkan pemenang 
dari kategoro stock exchange games, 
disebutlah nama kelompok SMA Kristen 

Petra 3 sebagai Juara I. Kami sungguh 
bersyukur dengan pencapaian ini. 

Tidak hanya sampai di situ. Setelah 
pengumuman di atas, para tim peraih 
juara pertama dari tiap-tiap kategori 
kembali dipertandingkan untuk 
memperebutkan gelar juara umum 
dalam pertandingan cerdas cermat. 
Melalui penyertaan Tuhan, kelompok 
kami bisa mengumpulkan poin tertinggi 
dan berhasil menjadi Juara Umum dari 
Ubaya X-Nation Competition 2020, serta 
berhasil membawa pulang piala bergilir 
ke SMA Kristen Petra 3. Semua karena 
anugerah-Nya untuk Smatraga.

oleh: Jevon Joe Ariel

Competition 2020



PPPK Petra memberikan 
kesempatan kepada siswa-siswinya 
untuk mengikuti kegiatan art and 

design workshop yang diselenggarakan 
di Kantor Sekretariat PPPK Petra, Jalan 
H.R. Muhammad Kav. 808 Surabaya, 
pada tanggal 27 Februari 2020 yang 
lalu. Kegiatan workshop dengan keynote 
speaker Mr. Fadzli Jamil, Vice Dean of 
3D Design Programme dari Nanyang 
Academy of Find Arts 

(NAFA) Singapura, 
merupakan kerja sama PPPK Petra 
bersama dengan Universal Services 
Surabaya. Dalam workshop yang 
bertajuk “Build an Awesome Portfolio” 
tersebut, Smatraga mengirimkan 
tujuh siswa sebagai perwakilan, yaitu: 
Michael Erwin Sutanto (X IPA), Ruth 
Selina Franklin (X IPA), Naomi Nerelin 
Natara (XI IPA-2), Vincentia Evangeline 
Setiawan (XI IPA-2), Aurelia Gunawan 
(XI IPS-2), Jessica Elaine Soediono (XI 

“Build an Awesome Portfolio”
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IPS-2) dan Valencia Aurelia Hadiantoro 
(XI IPS-2). 

Kami sangat terkesan ketika 
mengikuti acara tersebut. Tema 
yang diberikan kepada kami adalah 
membuat karya portofolio yang 
berkesan. Berdasarkan tema tersebut, 
dari rumah kami sudah membawa 
foto-foto karya yang pernah kami 
buat. Kami juga menyiapkan cutter, 
gunting, dan kertas. Dalam workshop 
tersebut, kami diberikan penjelasan 
tentang langkah-langkah membuat 
karya portofolio yang menarik dan 
juga sedikit gambaran tentang NAFA, 
mulai dari program studi sampai pada 
sistem perkuliahan yang ada di sana. 
Setelah kami mendengarkan penjelasan 
tentang beberapa hal di atas, kami 
langsung dibagi dalam kelompok secara 
acak bersama dengan siswa-siswi dari 
sekolah Petra yang lain.

Di dalam kelompok tersebut, 
kami mulai diarahkan untuk membuat 
portofolio. Kami mulai dengan memilih 
foto-foto yang kami bawa. Setelah 
itu, kami susun di kertas karton 
membentuk sebuah alur cerita. Kami 
pun mulai membuat hiasan untuk 
ditempel di atas kertas karton tadi. 
Kemudian, kami diminta maju ke depan 
untuk melakukan presentasi tentang 
karya yang kami buat, di depan teman-
teman yang lain dengan menggunakan 
pengantar bahasa Inggris. 
Setelah menjelaskan karya 
masing-masing secara 
bergiliran, kami diberikan 
kesempatan untuk 
mendengarkan review dari 
Mr. Fadzli. Kami sangat 
bersyukur diberikan 
kesempatan untuk 
mengikuti kegiatan 
tersebut, karena kami 

bisa belajar untuk menuangankan 
pengalaman menjadi portofolio. Selain 
itu, kami juga berlatih untuk memiliki 
rasa percaya diri serta belajar untuk 
mempresentasikan hasil karya di 
depan umum dengan menggunakan 
bahasa Inggris. Dari mengikuti kegiatan 
workshop tersebut, selain memperoleh 
ilmu ataupun pengalaman yang 
menarik, kami juga mendapatkan 
sertifikat rekomendasi yang bisa kami 
gunakan untuk melanjutkan studi di 
NAFA. Tentu saja ini menjadi salah satu 
hal yang menggembirakan bagi kami 
yang tertarik di bidang desain grafis.

Kami berterima kasih kepada PPPK 
Petra karena sudah memfasilitasi kami 
dalam menambah wawasan terkait 
pengembangan minat dan bakat kami di 
bidang seni, desain grafis, dan bahasa. 
Kami berharap kegiatan seperti ini 
bisa dilaksanakan pada setiap tahun 
tahunnya, sehingga siswa-siswi yang lain 
juga dapat merasakan dan mendapatkan 
wawasan seperti yang kami. Tuhan 
memberkati PPPK Petra.

oleh: Valencia Aurelia
SMA Kristen Petra 3

Art & Design Workshop



Asean Innovation Science and 
Entrepreneur Fair (AISEF) 2020 
merupakan lomba penelitian 

ilmiah tingkat ASEAN yang pada tahun 
ini dilaksanakan di BG Junction Mall 
Surabaya, pada tanggal 14−16 Februari 
2020. Lomba yang diadakan oleh IYSA 
(Indonesia Young Scientist Association) 
partnership with MGMP Biologi SMA 
Kota Surabaya ini, bekerja sama dengan 
SEGI College Malaysia. Tim dari SMA 
Kristen Petra 5 yang dimotori oleh Alvin 
Christopher S. (kelas XI IPA-1), Putra 
Yan Frederik P.T. (kelas XI IPA-1), Samuel 
Amadeus (kelas XI IPA-1), Lady Lidya 
V.J.  (kelas XI IPA-2), dan Gabriel Allycia 
K. (kelas X IPA-4), mengambil judul 
penelitian “Fisalin dan Withanolid pada 
Ciplukan (Physalis angulata) sebagai 
Pengganti Kemoterapi Kanker Payudara 
Tipe MDA-231 dan Myricetin untuk 
Menstabilkan Radikal Bebas”. 

Lomba yang ingin menjaring ide-ide 
brilian para peneliti muda ini meliputi 
beberapa tahap kegiatan dan penilaian, 
yaitu mengumpulkan proposal, 
mengadakan pameran 
berupa media/
poster penelitian 
dan produk dasar, 
serta melakukan 
presentasi. 

Innovation Science
& Entrepreneur 
Fair 2020
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Proposal yang lolos pada lomba ini 
dapat dilanjutkan ke penelitian lanjutan, 
dan diikutkan dalam lomba bertajuk 
Internasional Science and Invention Fair 
(ISIF) 2020 di Yogyakarta. Lomba yang 
bersifat umum ini diikuti oleh siswa dari 
tingkat SD sampai perguruan tinggi, baik 
dari dalam maupun luar negeri. Namun, 
penilaian tetap dilakukan berdasarkan 
klasifikasi jenjang sekolah.

Judul yang diajukan oleh tim 
SMA Kristen Petra 5 tersebut 
dilatarbelakangi akan data banyaknya 
wanita penderita kanker payudara yang 
berakibat kematian karena mahalnya 
biaya pengobatan dan dampak yang 
ditimbulkan oleh pengobatan secara 
medis. Secara literasi, siswa mendapati 
bahwa herbal ciplukan (tanaman liar 
meliputi akar, batang, daun, dan buah) 
mempunyai kemampuan menghambat 
radikal bebas penyebab kanker. Hal 
ini didukung dalam jurnal penelitian 

para mahasiswa 
Universitas Padjadjaran yang 
membuktikan bahwa ekstrak ciplukan 
dapat membunuh sel kanker dan tidak 
merusak sel sehat penderita kanker.

Berdasarkan jurnal itulah para 
siswa mencari tahu reaksi kimia bahan-
bahan dalam tanaman ciplukan dan 
menuangkan dalam bentuk proposal 
(abstrak) penelitian serta membuat 
produk dasar, melalui praktikum 
sederhana dengan membuat kapsul 
dan jamu dari ekstrak herbal ciplukan 
di bawah bimbingan Dra. Ninik Suprapti 
sebagai guru Biologi.

Puji syukur kepada Tuhan...! Hanya 
karena anugerah-Nya, tim SMA Kristen 
Petra 5 akhirnya meraih medali perak 
dalam lomba ini. Semoga kiprah dalam 
lomba ini bisa mendorong para siswa 
agar lebih termotivasi dan semangat 
melakukan penelitian ilmiah dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan.

oleh: Alvin, Samuel, 
Putra, Lady, 

Gabriel

Asean



Virus corona sedang jadi trending 
topic sekarang ini, dan banyak 
orang dibuat panik. Dilihat dari 

banyaknya orang terjangkit, kalian takut 
nggak? Waspada boleh, tetapi takut 
jangan. Sebagai sikap kewaspadaan, 
kita bisa menerapkan pola hidup sehat. 
Setidaknya hal itu dibuktikan oleh siswa 
SMK Kristen Petra di tengah jadwal yang 
padat, khususnya siswa kelas XII yang 
menghadapi serangkaian ujian sekolah, 
seperti Ujian Akhir Sekolah Berstandar 
Nasional (USPBK) pada tanggal 24 
Februari 2020 – 5 Maret 2020.

Mempersiapkan dan menghadapi 
dengan baik, adalah modal utama untuk 
sukses dalam USPBK. Tak berhenti di 
situ, tryout UNBK dilalui dengan baik 
juga, yaitu pada tanggal 10-11 Maret 
2020. Begitu pula untuk UNBK jenjang 
SMK pada tanggal 16-19 Maret 2020, 
siswa SMK Kristen Petra tetap fokus 
untuk menghadapinya. 

Halo, sahabat Gema Petra, gimana kabarnya? Selalu 
sehat di rumah, ya...! Oh, iya... harus tetap di rumah, 
ya... jangan bepergian ke mana-mana dahulu, apalagi 

untuk hal yang kurang penting. Di tengah wabah COVID-19 
ini, kita harus menaati peraturan pemerintah untuk turut 
berkontribusi dalam memutus mata rantai penyebaran virus 
SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Gimana caranya? Ya 
tetap di rumah saja, itu sudah sangat membantu. Setiap hari 
kita mendengar kabar semakin bertambahnya jumlah orang 
yang terpapar virus ini, itu salah satunya karena tidak semua 
orang mau menaati anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. 
Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang bekerja? Dan 
bagaimana kita yang sekolah?

Work From Home (WFH) dan Learn From Home (LFH). 
Bapak dan ibu guru yang setiap hari mengajar di sekolah, pada 

masa pandemi 
COVID-19 ini 
harus mengajar 
dari rumah untuk 
kalian yang LFH 
atau belajar 
dari rumah. 
Belajar via 
daring menjadi 
solusinya. 
Kecanggihan 
teknologi masa 
sekarang, 

Perjuangan Menghadapi Ujian Sekolah

Learn From Home
banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk 
berinteraksi dengan murid dari jarak jauh. Kita mengenal 
Zoom, Google Classroom, Schoology, Kahoot, dan masih 
banyak lagi. Kangen dengan suasana sekolah sudah pasti 
dirasakan oleh murid dan guru. Tetapi pada masa sekarang 
ini, memanfaatkan media ini menjadi pilihan yang tepat bagi 
kita untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus. 
Dampak baiknya dari kegiatan WFH dan LFH adalah kita lebih 
banyak belajar tentang media-media yang bisa kita gunakan 
untuk belajar dari jarak jauh. SMK Kristen Petra menerapkan 
WFH dan LFH sejak tanggal 19 Maret 2020, sebagai kontribusi 
untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Tidak hanya 
belajar, siswa juga membuat Proyek KGB dan Proyek Kreasi 
Paskah, yang semuanya dilakukan via daring dalam bentuk 
puisi (bahasa Indonesia atau bahasa Inggris), video kehidupan 
siswa, cerita nyata kehidupan sekitar rumah siswa, karya 
gambar atau lukisan, tulisan ilmiah tentang COVID-19 beserta 
maknanya, karya sastra, aransemen lagu (dinyanyikan dan 
divideokan), dan lain-lain. 

Luar biasa, ya…? Karena belajar tidak mengenal tempat, 
waktu, dan jarak. Belajar dapat dilakukan di mana saja 
dan kapan saja. Harapan dari peristiwa ini, kita semakin 
menghargai waktu pertemuan dengan bapak dan ibu guru 
di sekolah, semakin banyak belajar teknologi baru untuk 
menunjang kegiatan belajar, dan tidak kalah pentingnya... kita 
semakin menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita. 
Semangat belajar dari rumah! Semangat bekerja dari rumah! 
Stay at home! Stay healty! Jangan lupa cuci tangan!
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di Tengah Pandemi COVID-19

SMK Kristen Petra waspada 
akan virus corona. Kewaspadaan ini 
ditunjukkan oleh sekolah dengan 
menerapkan imbauan dari pemerintah. 
Beberapa di antaranya adalah dengan 
cara tidak berjabat tangan saat menyapa 
bapak dan ibu guru, menyediakan hand 
sanitizer di sudut-sudut sekolah, serta 
melakukan pembelajaran sistem daring 
menggunakan aplikasi Google Classroom 
bagi siswa kelas X dan XI. Hand sanitizer 
yang dipakai bukanlah sembarangan, 
SMK Kristen Petra membuatnya 
sendiri. Melalui pembelajaran STEM 
kolaborasi antara pelajaran Kimia, 
Kewirausahaan, dan manajemen proses 
pembelajaran end to end, menjadikan 
tanaman lidah buaya yang semula untuk 
hiasan dan bahan makanan, kini dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan membuat 
hand sanitizer. Tanaman lidah buaya 
dengan segala manfaatnya memberikan 
dampak positif dalam keadaan waspada 

COVID-19 di SMK Kristen Petra.
Virus corona memang berbahaya, 

tetapi UNBK sudah di depan mata. 
Apa yang sudah dipersiapkan, akan 
diaplikasikan pada empat hari 
pelaksanaan UNBK. Hari pertama 
Bahasa Indonesia, hari kedua 
Matematika, hari ketiga Bahasa Inggris, 
dan hari keempat Teori Kejuruan, 
dilalui dengan lancar tanpa ada kendala 
apa pun, kecuali satu siswa kelas XII 
TKJ 3 yang absen karena mengalami 
kecelakaan dalam perjalanan menuju 
ke sekolah. Hasil yang terbaik selalu 
diharapkan... bukan hanya untuk UNBK 
melainkan juga keadaan di dunia yang 
sedang dilanda pandemi COVID-19. Stay 
healthy, guys...! God bless us.



PPPK Petra
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Waktu telah berjalan begitu 
cepat. Tak terasa PPPK Petra 
telah berusia 69 tahun. Dari 

yang awalnya yang hanya memiliki 
dua sekolah, yaitu satu SMP dan satu 
SMA, kini PPPK Petra telah berkembang 
menjadi 27 sekolah yang tersebar 
di Surabaya dan Sidoarjo, mulai dari 
jenjang KB, TK, SD, SMP, hingga SMA/
SMK. Perkembangan pesat sekolah 
tersebut juga selaras dengan segudang 
raihan prestasi para siswanya yang 
mengharumkan nama PPPK Petra baik 
di level nasional maupun internasional, 
tahun demi tahun. Begitu juga dengan 
alumni PPPK Petra yang tersebar baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri.

Ulang tahun yang ke-69 ini adalah 
tonggak sejarah yang begitu luar biasa 
bagi PPPK Petra. Meski di dalam situasi 

“Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah 
kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.” (Kolose 3:15)

Dirgahayu 69 Tahun

pandemi COVID-19 ini, kita tetap patut 
bersyukur kepada Tuhan yang telah 
menyertai PPPK Petra hingga seperti 
sekarang ini. Tanpa penyertaan Tuhan 
dan sinergisitas di antara anggota 
keluarga besar PPPK Petra, semua 
akan terasa sia-sia. Oleh karena itu, 
sinergisitas yang baik tersebut perlu 
tetap dijaga untuk perkembangan PPPK 
Petra ke depannya.

Ulang tahun ke-69 PPPK Petra 
memang diperingati dalam keadaan 
yang penuh keprihatinan. Namun 
justru dengan itu, kita akan lebih 
menghayati berkat-berkat Tuhan yang 
dicurahkan bagi PPPK Petra. Tahun 
depan merupakan tahun yang penuh 
tantangan. Untuk itu, kita sebagai 
anggota keluarga besar PPPK 

Petra menyambut ulang 
tahun yang ke-70 dengan 
melakukan perencanaan 
strategis, supaya kita 

dapat berbagi berkat dan berkarya 
semakin nyata bagi kemuliaan nama 
Tuhan.

 Pada momen HUT ke-69 PPPK 
Petra tanggal 22 April 2020, semua 
sekolah dan kantor sekretariat 
merayakannya dengan ibadah yang 
sederhana namun penuh sukacita 
atas penyertaan Tuhan selama ini, di 
lokasi kerja masing-masing. Semua 
mengikuti ibadah dengan penuh 
hikmat. Tak hanya berdoa bagi PPPK 
Petra, tetapi juga bagi Indonesia, yang 
sedang berjuang menghadapi pandemi 
COVID-19. Kiranya kasih dan rahmat 
Tuhan menyertai kita semua untuk terus 
berkarya dan melakukan pekerjaan 
Tuhan melalui PPPK Petra.  


