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Halo, teman-teman...! Apa kabar? Semoga teman-
teman selalu sehat, ya...! Perkenalkan, namaku 
Djarenson. Aku murid KB B dari KB Kristen Petra 1. 

Aku selalu senang ke sekolah. Teman-teman tahu kenapa? 
Karena di sekolah sangaaaaat menyenangkan! Aku bisa 
bermain bersama ibu guru dan teman-teman. Kadang 
kami bermain merangkak, melompat, atau kejar-kejaran.

Tetapi... sudah sebulan ini aku tidak ke sekolah. Aku 
bingung. Aku kok tidak diantar oleh papa mama ke sekolah 
ya. Padahal, tiap pagi aku selalu semangat bangun pagi, 
lho...! Papa mama bilang, sekarang semua anak harus 
belajar di rumah, karena di luar sedang merebak virus 
korona yang dapat membuat orang sakit. Aku merasa 
sedih sekali karena tidak bisa bertemu dengan ibu guru 
dan teman-teman. Untungnya... dua kali dalam seminggu 
aku masih bisa bertemu mereka, walaupun hanya melalui 
laptop atau ponsel mama. Aku senang sekali bisa melihat 
dan berbicara dengan teman-temanku. Bagaimana dengan 
kalian?

Oh, iya... tahukah teman-teman, apakah COVID-19 
itu? COVID-19 adalah singkatan dari Corona Virus Disease 
2019. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan 
oleh virus korona yang muncul pertama kali pada tahun 
2019. Penyakit ini dapat menyebabkan radang paru-
paru atau pneumonia yang membuat orang menjadi 
sesak napas. Untuk menghindari penyakit itu, kita harus 
menjaga tubuh tetap sehat dan rajin mencuci tangan. 
Pokoknya kita harus membudayakan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS).

Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya, 
teman-teman... sehingga kita semua bisa kembali ke 
sekolah. Rasanya rinduuuuu sekali ke sekolah. Iya kan, 
teman-teman? Sampai jumpa teman-teman...! Jangan 
lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah, 
yaaa…! Ingat, lho... stay at home!

Rindu Sekolah

Menumbuhkan karakter serta kebiasaan baik 
harus dimulai sejak anak usia dini. Oleh karena 
itu, PPPK Petra senantiasa mengembangkan 

pendidikan karakter untuk anak usia dini, yaitu melalui 
Pendidikan Karakter Kristiani (PKK). Kegiatan PKK ini 
merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dua kali dalam 
tiap bulannya. Tujuan dari kegiatan PKK ini adalah untuk 
menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif, menanamkan 
karakter-karakter baik pada anak, serta membuat anak 
untuk bisa semakin mandiri dan mencapai perkembangan 
yang optimal.

Pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, TK Kristen 
Petra 9 melaksanakan kegiatan PKK. Pada kegiatan kali 
ini, anak-anak diajak untuk membiasakan diri makan 
makanan yang sehat. Sebelumnya, mereka sudah diminta 
membawa makanan sehat dari rumah. Saat kegiatan 
PKK berlangsung,  mereka diminta untuk memakan 
dan menghabiskan makanan sehat yang mereka bawa. 
Wah, mereka hebat, lho! Mayoritas dari mereka bisa 
menghabiskan makanan sehatnya. Ada yang membawa 
nasi, sayur, roti, buah, susu, dan aneka makanan sehat 
lainnya.

Melalui kegiatan pendidikan karakter ini, mereka 
diharapkan bisa menghargai makanan yang dibuat oleh 
orang tua mereka. Selain itu, mereka juga diingatkan 
mengenai pentingnya makan makanan yang sehat bagi 
tubuh. Dengan demikian, mereka akan memiliki kebiasaan 
makan makanan yang sehat. Jadikan kebiasaan makan 
makanan yang sehat menjadi sebuah kebiasaan yang 
positif. Tuhan memberkati.

Makan Sehat
  Tubuhku Kuat



Semangat Belajar di Rumah

Hujan dan Pelangi

Teman-teman... tahu tidak, 
mengapa hujan bisa terjadi? Hujan 
adalah peristiwa jatuhnya air dari 

langit ke tanah. Hujan terjadi karena 
air yang berada di awan sudah penuh, 
sehingga air tersebut jatuh ke bawah. 
Lalu bagaimana proses terjadinya hujan? 

Saat matahari bersinar, panasnya 
menyebabkan air yang ada di laut, 
sungai, ataupun danau, akhirnya 
menguap. Uap-uap air tersebut naik 
ke atas dan berkumpul menjadi satu 
di awan. Saat air di awan penuh, air 
itu akan jatuh dan menjadi hujan. Saat 
hujan datang, biasanya ditandai dengan 
warna langit yang menjadi gelap dan 

Halo, teman-teman...! Berjumpa lagi dengan kami 
dari KB Kristen Petra 7 kelompok B dalam cerita 
seru kami. Hmmm... tidak terasa, di tengah wabah 

yang melanda dunia, yaitu COVID-19, kami tetap dapat 
belajar, lho! Walaupun hal itu kami lakukan di rumah 
saja. Sejak bulan Maret 2020, kegiatan belajar kami 
dilakukan di rumah bersama dengan papa dan mama. 

Oh, iya... ibu guru juga dengan setia menemani 
kami dalam melakukan kegiatan belajar di rumah dan 
juga menyapa kami melalui aplikasi Zoom. Hehehe... 
menyenangkan, bukan? Materi yang dikirim oleh ibu guru 
selalu kami kerjakan dengan penuh semangat dengan 
didampingi oleh papa dan mama di rumah. Teman-teman, 
kami banyak melakukan kegiatan di rumah, seperti 
menggambar, mewarnai, berhitung, bernyanyi, menanam 
tanaman, dan yang lain.

Tetap semangat belajar dan bermain di rumah bersama 
keluarga...! Kami berdoa, supaya Tuhan Yesus menolong kita semua 
agar tetap sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus... atas pemeliharaan 
Tuhan kepada kami. Sampai jumpa...!

ada suara gemuruh di langit.
Saat sedang di luar rumah dan 

hujan turun, mama dan papa biasanya 
memakaikan kita jas hujan, mantel, 
ataupun payung, agar tubuh kita tidak 
basah terkena air hujan yang dapat 
membuat kita sakit. Ketika hujan sudah 
berhenti, terkadang muncul pelangi 
di langit. Pelangi merupakan salah 
satu fenomena alam yang biasanya 
muncul setelah hujan, yang terjadi 
karena pembiasan cahaya. Pelangi juga 
berwarna-warni sehingga tampak cantik.

Kali ini, kami, siswa-siswi TK A dari 
TK Kristen Petra 5, melakukan kegiatan 
belajar dari rumah bersama mama 
dan papa, dengan tema hujan dan 
pelangi. Mama dan papa membantu 
menjelaskan kepada kami mengenai 
hujan dan pelangi. Kemudian, kami 
menggambar tentang hujan ataupun 
pelangi. Ada yang membuat gambar 
awan gelap kemudian diberi rintik-
rintik hujan, ada yang menggambar 
payung, dan ada pula yang menggambar 
pelangi kemudian mewarnainya dengan 
menggunakan spidol. Wah, ternyata 
teman-teman sangat kreatif, ya! Hasil 
karya mereka bagus-bagus. Kegiatan ini 
kami lakukan pada hari Rabu, tanggal 1 
April 2020 yang lalu.

Teman-teman, pada saat kita harus 

beraktivitas dari rumah seperti sekarang 
ini, mari kita manfaatkan dengan baik! 
Kita bisa melatih kemampuan kita untuk 
menggambar atau mewarnai di rumah, 
sehingga menjadi anak yang terampil. 
Selain itu, kita juga bisa melakukan 
kegiatan lain yang menyenangkan, 
seperti membaca buku cerita, menulis, 
serta mengenal huruf dan angka.
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Semangat Paskah Selalu di Dalam Hati Kita

Paskah Bersama Keluarga

Halo, teman-teman, bagaimana 
kabarnya? Semoga kita tetap 
dalam lindungan Tuhan. Hari 

ini, kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 
11 kelompok A dan B, akan bercerita 
tentang kegiatan Paskah selama di 
rumah.

Tidak terasa... hari Paskah telah tiba. 
Hari Minggu, tanggal 12 April 2020, kita 
sebagai umat kristiani merayakan hari 
Paskah. Apa ada yang tahu arti dari hari 
Paskah? Hari Paskah merupakan hari 
yang mana umat kristiani merayakan 
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari 
Paskah menjadi tanda bahwa Tuhan 
sangat mengasihi kita dengan rela mati 
di kayu salib untuk menebus dosa-
dosa kita umat manusia. Nah, apa saja 
kegiatan teman-teman di rumah selama 
Paskah...? Pasti sangat menyenangkan. 

Meskipun belajar di rumah, kami 
juga memperingati Paskah dengan 
materi yang dikirim oleh ibu guru pada 
tanggal 6−14 April 2020. Kegiatan 
Paskah kami adalah memuji Tuhan dan 
menonton video Tuhan Yesus berdoa 
di taman Getsemani, memimpin doa, 
mendoakan orang lain, serta bernyanyi 
lagu Paskah. Kegiatan kami tidak hanya 
itu, siswa kelompok A juga berdoa 
dengan menggunakan bahasa Inggris, 
dengan kalimat...

Perayaan Paskah pada 
tahun ini berbeda dengan 
Paskah pada tahun-tahun 

sebelumnya, begitu pula 
dengan kegiatan pembelajaran 
para siswa. Semenjak adanya 
pandemi COVID-19, para 
siswa menikmati Paskah di 
rumah saja, dan kegiatan 
pembelajaran pun dilakukan 
secara online. Siswa KB-TK 
Kristen Petra 12 terlihat sudah 
beradaptasi dengan keadaan 
ini. Ketika pembelajaran online 
diadakan, mereka mulai 
terbiasa melakukan kegiatan 
pembelajaran di rumah. 

Pada hari Senin, tanggal 6 April 
2020, salah satu kegiatan mereka di 
rumah adalah pembelajaran online 
dengan video bertema keluarga. Di 

Thank you, Lord Jesus
You have died for us
You have risen for us
Thank you for Your love, Jesus
In the name of Jesus, we have prayed
Amen.

Begitulah doa yang kami ucapkan. 
Meskipun ada kata-kata kami yang 
masih salah, kami tetap belajar. 
Hehehe...! Siswa kelompok B juga tidak 
mau kalah. Kali ini, kami menghafal 
sebuah puisi. Wah, hebat sekali! Pasti 
akan terdengar sangat indah. Hehe... ayo 
kita baca seperti apa puisinya, ya...!

Jesus Loves Me
Jesus was born for me
Jesus died for me
Now, Jesus has risen for me
I know that...
He lives in my heart forever
Thank you, Lord Jesus.

Demikianlah kegiatan kami saat 
Paskah. Kiranya berkat Tuhan tercurah 
bagi kita untuk boleh bersama bangkit 
dan membangun kehidupan iman yang 
baik, supaya kita menghasilkan buah-
buah iman yang berguna. Selamat 
merayakan Hari Paskah...!

dalam video tersebut, mereka diajak 
mengucapkan tepuk doa seperti yang 
biasa diajarkan ketika di sekolah. 
Kemudian, mereka berdoa untuk 
keluarga bersama orang tua. Di sini, 
mereka yang harus memimpin doanya. 
Selain itu, mereka juga menyanyikan 
lagu “Doa untuk Keluarga”. Mereka 
terlihat sangat menikmati kebersamaan 
dengan orang tua mereka. 
Terlebih lagi mereka belajar 
untuk menjadi pemimpin 
di tengah keluarga. 
Pembelajaran ini 
sangat menarik untuk 
dilakukan karena dapat 
membentuk karakter 
anak sejak dini.
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I Can Make a Rocket Baloon

Let’s Colour Your Easter Holiday

Sudah sebulan lebih kami tidak masuk 
sekolah. Kami tidak dapat bertemu 
dan belajar bersama ibu guru dan 

teman-teman di TK Kristen Petra 13. Ini 
semua karena pandemi COVID-19 yang 

sedang mewabah. Sementara ini, 
kami harus menjaga jarak fisik 
dengan orang lain, tidak boleh 
berdekatan satu sama lain dahulu 
sampai keadaan sudah membaik.

Meski di rumah saja, aku 
tetap bisa belajar. Aku belajar 
bersama mama dan papa. Guruku 
mengirim materi pelajaran melalui 
media sosial. Aku bisa mendengar 
dan melihat guruku menjelaskan 
pelajaran setiap hari melalui video. 
Mama selalu membantuku untuk 
mengerjakan tugas sesuai dengan 
arahan guruku. Kegiatan ini terasa 
berbeda karena semua kulakukan 
bersama mama atau papa di rumah. 
Biasanya kan... aku melakukannya 

bersama teman dan guru di sekolah.
Seperti pada hari Jumat, tanggal 17 

April 2020, siswa TK A mendapat tugas 
melakukan percobaan sains, yaitu roket 
balon. Mama dan papa membantuku 
menyiapkan peralatannya. Ada balon, 
pomba, benang, isolasi, sedotan, penjepit, 

Let’s Colour Your Easter Holiday. 
Itulah judul proyek Paskah selama 
masa home learning. Tema yang 

diangkat dalam rangka merayakan 
Paskah ini mendorong imajinasi siswa 
untuk berpikir kreatif dan melakukan 
kegiatan positif bersama orang tua 
selama masa pandemi COVID-19. 
Proyek Paskah ini diikuti oleh seluruh 
siswa yang berlangsung tanggal 6−14 
April 2020. Terdapat beberapa pilihan 
kegiatan yang dapat dilakukan oleh 
siswa bersama orang tua, seperti: 
membuat scrapbook dengan tema 
physical distancing & stay at home, 
membuat video tentang kegiatan 
membantu orang tua, menggambar dan 
menyanyi lagu bertema Paskah, serta 
beberapa kegiatan lain. 

Pilihan kegiatan yang ditawarkan 
tentunya menambah pengalaman 
belajar yang baru bagi siswa. Beberapa 

dan tidak lupa gambar roket. Kami 
mengikuti cara pembuatannya melalui 
video yang dikirimkan oleh guruku. Aku 
tidak sabar untuk segera melihat roket 
hasil buatanku bersama papa dan mama.

Awalnya, aku pompa balonnya dan 
menempelkannya pada sebuah  sedotan 
yang digantung pada benang yang telah 
direntangkan. Kemudian, aku tempelkan 
gambar roket pada balon dengan 
menggunakan isolasi. Lalu aku melepaskan 
penjepit balonnya dan roketku pun 
melesat seiring keluarnya udara dari 
dalam  balon. Aku bersorak dan bertepuk 
tangan bersama mama, sedangkan papa 
tertawa sambil merekam kegiatanku 
dengan ponsel.

Kami mencobanya berulang-ulang 
karena aku ingin tahu mengapa roketku 
bisa melesat. Kata guruku, udara di dalam 
balon berada dalam tekanan tinggi dan 
ingin melepaskan diri. Sehingga ketika aku 
membuka penutup balonnya, udaranya 
keluar dan roketku pun melesat jauh.

Thank you, Miss... walaupun kita 
tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi 
aku masih tetap bisa belajar banyak hal. 
Besok aku tunggu pelajaran berikutnya 
ya, Miss...! Semoga virus ini segera pergi, 
supaya kita bisa bertemu lagi.

di antara mereka juga mengungkapkan 
kesannya, seperti: belajar percaya 
diri di depan kamera saat pembuatan 
video, belajar menjadi mandiri saat 
membantu orang tua, bersikap 
tenang, dan berpikir kreatif 
saat membuat scrapbook. 
Secara keseluruhan, semua 
siswa sangat antusias 
dalam pengerjaannya. Hal 
ini terlihat dari hasil kerja 
siswa yang bagus dan kreatif. 
Demikian gambaran kegiatan 
para siswa SD Kristen 
Petra 10 selama home 
learning. Tetap 
semangat dan 
sehat selalu, 
teman-teman...! 
#staystrong 
#stayhealthy 
#stayathome.
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Let’s Make a Poster

Kok sepi? Tak terdengar lagi suara siswa berteriak 
memanggil temannya, derap kaki berlari kecil di 
halaman SD Kristen Petra 1, gelak tawa dan canda, 

ataupun rintihan kecil “Aduh, sakit!” pada saat ada yang 
terjatuh. Bahkan, bel sekolah tanda masuk “Teng…! Teng…! 
Teng…! Teng...!!!” tak pernah tersentuh lagi. Ternyata... 
semuanya berubah. Berubah begitu cepat. Kegiatan yang 
biasanya dilakukan di sekolah, semuanya harus dilakukan 
di rumah karena adanya pandemi COVID-19. 

Tentunya teman-teman tahu, kan? Virus corona 
ini menyerang sistem pernapasan, menyebabkan 
infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dari 
yang awalnya di Wuhan, kini menyebar ke hampir 
semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu 
beberapa bulan. Hal itu membuat banyak negara 
menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat 
untuk menekan penyebaran virus corona. Di Indonesia, 
pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB). Salah satunya penerapannya 
adalah ‘merumahkan’ pendidikan, artinya menerapkan 
pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang 
pelajar yang baik dalam membantu pemerintah mengatasi 
pandemi ini? Ya tentunya tetap tinggal di rumah, terus 
belajar, menjaga kondisi dan kebersihan tubuh kita. Apa 
yang bisa kita lakukan ketika ingin bertemu dengan guru-
guru di sekolah? Tenang, teman-teman... saat ini teknologi 
sudah semakin canggih. Untuk sementara waktu kita 
memang tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi 
kita masih bisa mengadakan pertemuan dengan mereka 
dan juga teman-teman kita secara online. Tentunya teman-
teman sudah melakukannya, kan?

Ya, betul! Salah satu caranya adalah dengan 
teleconference. Melalui teleconference ini kita bisa 
menyapa guru-guru tercinta kita, baik yang sedang 
bertugas di sekolah maupun di rumah. Kita juga bisa 
melihat ekspresi teman-teman kita ketika belajar di rumah 
masing-masing, lho! Wow, senang sekali bisa melepas rasa 
kangen walau hanya lewat teleconference. Kita semua 
tentunya ingin pandemi ini segera berlalu, sehingga kita 
bisa bertemu dengan bapak dan ibu guru, serta teman-
teman, untuk belajar dan beraktivitas kembali di sekolah. 
Oleh sebab itu, kita lebih banyak lagi berdoa memohon 
pertolongan kepada Tuhan sehingga pandemi ini segera 
berakhir. Amin. Salam sehat...! Tuhan Yesus memberkati.

Hai, teman -teman...! Bagaimana kabar kalian 
semua? Lama ya, kita tidak berjumpa. Pasti kalian 
sudah rindu dengan teman-teman, serta bapak dan 

ibu guru di sekolah. Puji Tuhan... semoga semua sehat dan 
baik-baik saja! Oh, ya, teman-teman... dengan maraknya 
pemberitaan tentang virus corona atau COVID-19 di 
semua media cetak dan media elektronik, kita semua 
tentu merasa takut, cemas, dan juga sedih. Meski begitu, 
teman-teman tidak perlu khawatir berlebihan dan terlalu 
larut dalam situasi yang ada saat ini. Tetaplah berdoa dan 
berserah kepada Tuhan agar semua ini segera berakhir, 
dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan diri sendiri, 
ya...! 

Teman-teman, ketika kita belajar dari rumah kita 
masing-masing, tentunya ada banyak hal yang kita 
rasakan. Merasa asing karena belajar bersama orang tua 
di rumah. Namun, jangan jadikan perasaan itu sebagai 
beban dalam belajar karena kita bisa belajar di mana saja, 
kapan saja, dan dengan siapa saja, asalkan ilmu tersebut 
bermanfaat buat kita.

Nah, teman-teman kita kelas IV dari SD Kristen Petra 
7 belajar bagaimana membuat poster yang berisi tentang 
cara penanganan dan menghindari diri kita dari virus 
corona yang sekarang ini sedang ramai pemberitaannya. 
Yuk, kita simak bagaimana teman-teman kita menuangkan 
perasaan dan kreativitas mereka dalam poster!

Michelle Evelyn Joandry Limahelu, kelas IV-B, 
memberi cara dan pesan untuk mencegah penularan virus 
corona melalui poster yang dibuatnya, yang meliputi: 
stay at home, menggunakan masker, menggunakan hand 
sanitizer bila tidak ada tempat cuci tangan menggunakan 
air mengalir dan sabun, makan makanan yang sehat, dan 
melakukan social distancing. Begitu juga dengan poster 
Janice Clarence Tjen yang kurang lebih dengan pesan yang 
sama.

Wah, hebat ya, teman-teman kita! Melalui pembuatan 
poster, mereka tidak hanya menyampaikan pesan 
cara mencegah penularan virus corona saja. Mereka 
menggunakan talenta menggambar yang mereka miliki, 
serta mewarnai gambar dengan bagus dan kreatif. Semoga 
info yang disampaikan melalui poster teman-teman 
kita, dapat berguna bagi kita semua. Tetaplah menjaga 
kesehatan diri masing-masing!

Teleconference
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Hai, teman-teman yang ada di rumah! Salam sehat dari 
kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 5! Jangan lupa cuci 
tangan dan selalu pakai masker saat keluar rumah! 

#Stay at home #Di rumah lebih baik. Itulah kata-kata yang 
saat ini makin populer. Pandemi COVID-19 adalah penyebab 
siswa-siswi SD Kristen Petra 5 harus belajar di rumah dengan 
menggunakan sistem pembelajaran secara daring atau online.

Teman-teman... meski harus belajar di rumah, kita masih 
bisa berkarya, lho! Salah satunya dengan ikut lomba Paskah 
yang diadakan oleh sekolah kami pada tanggal 6−14 April 
2020. Lomba-lomba tersebut, antara lain: lomba menghias 
telur bertema Paskah (untuk siswa kelas I-II), lomba membuat 
pembatas buku/Alkitab bertema Paskah yang dikaitkan 
COVID-19 (untuk siswa kelas III-IV), dan lomba membuat poster 
Paskah yang dikaitkan dengan COVID-19 (untuk siswa kelas 
V-VI). Lomba ini wajib diikuti oleh seluruh siswa.

Untuk lomba menghias telur kelas I, Juara I diraih oleh 
Kezia (kelas I-D), Juara II oleh Hansen Iskandar (kelas I-C), Juara 
III oleh Joshua (kelas I-B), Juara IV oleh Valentina (kelas I-C), 
Juara V oleh Ken Hugo (kelas I-B). Sedangkan untuk kelas II, 
Juara I diraih oleh Michelle Joana (kelas II-C), Juara II oleh Jillian 
(kelas II-B), Juara III oleh Zefanya (kelas II-D), Juara IV oleh 
Callista (kelas II-A), Juara V oleh Gregorius Fievel (kelas II-D).

Untuk lomba membuat pembatas buku kelas III, Juara 
I diraih oleh Livinia (kelas III-A), Juara II oleh Andrea Celline 
(kelas III-D, Juara III oleh Michelle (kelas III-C), Juara IV oleh 
Marcello (kelas III-A), Juara V oleh Arthur Edgario (kelas III-B). 
Sedangkan untuk kelas IV, Juara I diraih oleh Joanna (kelas IV-
D), Juara II oleh Terrence (kelas IV-C), Juara III oleh Maximilian 
(kelas IV-B), Juara IV oleh Kevin Alvino (kelas IV-B), Juara V oleh 
Edbert (kelas IV-A).

Untuk lomba poster kelas V, Juara I diraih oleh Desak 
Made Intan D.S.D. (kelas V-D), Juara II oleh Jonathan Gideon L. 
(kelas V-A), Juara III oleh Adriel Chevy J.B. (kelas V-D), Juara IV 

Tetap Berkarya di Tengah Pandemi

Momen Paskah kali ini sungguh berbeda dengan 
sebelumnya. Biasanya pada momen Paskah, para 
siswa diajak untuk bersama-sama membuat ornamen 

Paskah yang akan menjadi hiasan di lorong sekolah ataupun di 
tiap kelas kami. Namun karena pada Paskah kali ini kami harus 
stay at home bersama keluarga, guru kami pun menggagas 
suatu ide bagi para siswa dalam memaknai Paskah di rumah. 

Kami, siswa kelas I SD Kristen Petra 13, membuat berbagai 
macam ornamen Paskah, seperti menghias telur Paskah, 
membuat kartu ucapan, membuat boneka kelinci dari kain 
flanel dan sebagainya. Waaaah… kami sungguh bersyukur 
karena melalui hiasan Paskah yang kami buat di rumah, kami 
menjadi sadar bahwa Tuhan sungguh mencintai kami sehingga 
sampai saat ini kami semua masih diberi kesehatan untuk bisa 
merayakan dan membuat hiasan Paskah di rumah, di tengah 
situasi penerapan physical distancing ini. Tetap semangat 
dan jaga kesehatan di dalam Tuhan ya, teman-
teman...! Tuhan memberkati.

Bersyukur dan Berkarya

oleh Wilbert Indra S. (kelas V-B), Juara V oleh 
Gracia Helena K. (kelas V-D). Sedangkan untuk 
kelas VI, Juara I diraih oleh Marvino Aloysius 
T. (kelas VI-B), Juara II oleh Jeremy Aurelius S. 
(kelas VI-D), Juara III oleh Nicholas Raffael S. 
(kelas VI-A), Juara IV oleh Jason Juwono (kelas 
VI-D), Juara V oleh Janice Sugiharto (kelas VI-A).

Nah, hasil karya tersebut di-upload ke alamat 
e-mail yang dibuat oleh bapak dan ibu guru sebagai juri untuk 
dinilai. Senang sekali rasanya masih bisa berkarya meskipun 
harus belajar di rumah. Bagi teman-teman yang ingin melihat 
hasil karya kami, dapat dilihat di Instagram sekolah dengan 
akun @sd5_petra. Jangan lupa follow juga, ya... untuk 
mengetahui info kegiatan SD Kristen Petra 5 selanjutnya yang 
pasti lebih menarik lagi! Oke, teman-teman... itulah kegiatan 
lomba memperingati Paskah yang sudah kami lakukan. Belajar 
di rumah, tetap bisa berkarya, ya! Selamat Paskah! Tuhan 
Yesus selalu memberkati kita semua. 
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Paskah di Rumah Saja

Belajar di Rumah

Halo, teman-teman? Bagaimana kabar kalian? Masih 
betah dengan #dirumahaja, kan? Bagaimana perayaan 
Paskah kalian pada tahun ini? Memang, tahun ini 

merupakan tahun yang sangat spesial bagi kita semua. Selain 
harus belajar dari rumah, pada tahun ini pula kita harus 
merayakan Paskah dari rumah juga. Siapa yang bisa menduga? 
Ternyata, pandemi COVID-19 mengharuskan kita semua untuk 
menjaga jarak dengan semua orang. 

Sudah satu bulan lebih kita semua juga harus beribadah 
dari rumah, sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal tersebut 
terasa aneh bagi kita semua, karena memang belum terbiasa. 
Tetapi yang perlu diingat adalah kita juga harus membantu 
pemerintah supaya rantai penyebaran virus ini dapat diputus. 
Salah satu caranya dengan mengurangi aktivitas yang 
memungkinkan kita untuk bertemu dengan banyak orang. 
Jadi, kita harus belajar ya, teman-teman... membiasakan 
diri melakukan segala aktivitas dari rumah? Siap? Oke, tetap 
semangat buat kita semua!

Untuk perayaan Paskah SD Kristen Petra 11 yang diikuti 
oleh para siswa dari rumah masing-masing, ada serangkaian 
kegiatan yang dipersiapkan. Dengan begitu, siswa tetap bisa 
merayakan sukacita dari kebangkitan Tuhan kita. Beberapa di 
antaranya adalah membuat kartu ucapan Paskah, menuliskan 
ayat hafalan, menyanyikan lagu tentang Paskah, membuat 
puisi, dan masih banyak lagi. Walaupun di tengah pandemi, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 11 sangat antusias untuk 
mengikuti rangkaian kegiatan Paskah ini. 

Terima kasih untuk semangatnya, teman-teman! Selamat 
Paskah! Walau dalam kondisi yang penuh tantangan, kita wajib 
bersyukur karena kita masih bisa merayakan dan merasakan 
sukacita kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati!

Hai, anak-anak... tak terasa sudah dua bulan lebih kita 
tidak bertemu dan belajar secara langsung di sekolah. 
Apakah kalian merindukan belajar bersama bapak 

dan ibu guru? Apakah kalian merindukan bermain bersama 
teman-teman? Ya... akibat pandemi COVID-19, aktivitas kita 
dibatasi sehingga tidak bisa bertemu secara langsung. Kalian 
harus belajar dari rumah dan tidak bisa bertemu serta bermain 
dengan teman-teman kalian. Bapak dan Ibu guru SD Kristen 
Petra 9 juga sangat merindukan kalian. 

Sudah dua bulan ini kalian belajar di rumah masing-
masing bersama dengan orang tua ataupun saudara di rumah. 
Papa dan mama pasti sangat membantu kalian saat ada 
informasi dan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. 
Pastilah ini juga pengalaman yang baru untuk papa dan mama 
kalian, karena harus belajar bersama kalian di rumah. 

Meskipun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat 
sama seperti ketika kalian belajar di sekolah. Papa dan 
mama yang saat ini menjadi “guru” untuk sementara waktu 
pasti juga senang mendampingi belajar jika kalian memiliki 
semangat belajar yang tinggi. Jika kurang memahami materi 
yang diberikan, kalian bisa bertanya kepada mama dan papa, 
ataupun kepada bapak dan ibu guru pada saat bertemu secara 
online. Kita semua berharap dan berdoa semoga pandemi ini 
segera berakhir, sehingga bisa kembali ke sekolah. Terima kasih 
untuk papa dan mama yang sudah mau bekerja sama dengan 
sekolah mendampingi anak-anak belajar. Tuhan memberkati.



Lebih baik di rumah saja... daripada 
di luar sana... bekerjanya di rumah 
saja... belajarnya di rumah saja... 

ibadahnya di rumah saja (bareng 
keluarga).... Itulah sepenggal lirik lagu 
yang sering kita dengar di media sosial 
akhir-akhir ini. Sejak tanggal 16 Maret 
2020, masa awal pandemi COVID-19 di 
tanah air, kegiatan belajar di sekolah 
ditiadakan. Pemerintah mengimbau 
sekolah-sekolah untuk melakukan 
pembelajaran secara daring atau online. 
Begitu pun dengan SD Kristen Petra 12, 
yang memulai pembelajaran daring 
secara terintegrasi, yang mana materi 
ajar disampaikan secara online melalui 
tayangan video.

Awalnya memang terasa sulit 
karena belum terbiasa. Namun setelah 
berjalan beberapa waktu, para siswa 
dengan dukungan orang tua pun mulai 
bisa mengikuti sistem ini. Tidak hanya 
para siswa yang harus beradaptasi 
dengan sistem ini, guru pun harus 
berusaha menciptakan pembelajaran 
yang menarik dan bervariasi, agar siswa 
bisa tetap enjoy dan bersemangat 
dalam belajar. Mau tidak mau, 
peranan orang tua sangat penting 
dalam mendampingi pembelajaran 
daring. Setelah mempelajari tayangan 

Pembelajaran Daring

Rutinitas Baru, 
Gaya Belajar Baru

Hai, semuanya... kenalkan namaku Zheos Monkales dari 
SMP Kristen Petra 5. Sejak beberapa bulan belakangan 
ini, negara kita dihebohkan dengan menyebarnya 

wabah penyakit baru yang disebut COVID-19, yang disebabkan 
virus corona (SARS-CoV-2). Berawal dari Wuhan, China, lalu 
meluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Pada awalnya, aku 
juga nggak begitu antusias melihat penanganan penyakit ini 
di negara-negara lain. Tetapi ketika melihat Indonesia sudah 
mulai tertular, membuatku lebih berhati-hati dalam menjaga 
diri. Pemerintah tidak tinggal diam begitu saja, berbagai upaya 

pembelajaran dari video atau slide, 
siswa harus mengerjakan soal-soal 
latihan yang sudah disediakan oleh 
guru melalui Google Form, yaitu Tugas 
Belajar Mandiri. Hal ini dilakukan untuk 
mengevaluasi sejauh mana materi 
dapat dipahami oleh siswa. Guru dan 
orang tua terus berkomunikasi tentang 
perkembangan belajar anak. Materi 
yang masih kurang dipahami oleh anak 
dapat dijelaskan kembali pada tayangan 
video selanjutnya.

Selain melalui video dan slide, para 
guru dan tim IT SD Kristen Petra 12 juga 
membuat pembelajaran yang dikemas 
dalam bentuk drama. Ternyata, model 
pembelajaran bentuk drama yang 
diperankan oleh para guru membuat 
siswa senang dan lebih antusias belajar. 
Mereka mengaku sangat rindu dan 
ingin segera kembali ke 
sekolah.

Untuk mengobati 
kerinduan siswa, 
guru pun melakukan 
pembelajaran melalui 
Zoom, aplikasi untuk 
teleconference. Alhasil 
para siswa sangat heboh 
dan senang sekali saat 
pertemuan perdana 

dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 
2020. Ada yang sampai menangis 
saat melihat teman-teman dan 
gurunya. Semua merasa sangat rindu 
dengan para guru serta teman-teman. 
Kesempatan yang baik ini digunakan 
untuk sharing cerita, berdoa bersama, 
dan memuji Tuhan.

Melihat antusiasme para siswa, 
Zoom Class pun rutin dilakukan dua 
kali setiap minggu, hari Selasa dan 
Kamis. Tiada yang lebih penting bagi 
para guru selain bisa melihat para siswa 
tetap bersemangat belajar meski hanya 
di rumah saja. Selamat belajar, anak-
anak...! Salam sehat dan semangat dari 
bapak dan ibu guru buat kalian...! We 
love you... and we miss you...! 
Salam P’twelve!

untuk memutus mata rantai virus ini pun digaungkan. Salah 
satunya mengimbau agar semua siswa belajar dari rumah, 
seperti yang kualami saat ini.

Yaaa...! School from home dampaknya. Pada kesempatan 
ini, aku mau cerita sedikit tentang pembelajaran online-ku 
selama pandemi COVID-19. Hari pertama saat kelas online 
dimulai, aku merasa senang. Jelas dong, karena aku nggak 
harus bangun pagi dan buru-buru pergi ke sekolah. Hehe...! 
Hal ini kemudian menjadi rutinitas baruku. Teleconference 
bersama guru dan teman-teman, mengerjakan tugas online, 
adalah hal-hal baru buatku. Pengetahuan akan dunia digital 
pun bertambah karena virus yang satu ini. Bagaimana tidak, 
keragaman tugas dan pembelajaran yang diberi, membuatku 
berkenalan dengan banyak aplikasi baru bagiku. Mulai 
dari Zoom, Google Meet, Jitsi Meet, Google Form, Google 
Drive, sampai Schoology. Bahkan akun media sosial media, 
Instagram, juga digunakan untuk pembelajaran daring ini. 
Sungguh hal yang nggak pernah kubayangkan sebelumnya.

Rutinitas baru dengan gaya belajar baru. Asyik, sih... tetapi 
lama-lama aku rindu rutinitasku yang dahulu. Rindu akan 
sekolah, para guru, teman-teman, dan pada situasi normal 
sebelum virus ini datang. Untuk sementara aku hanya bisa 
berharap, berdoa, dan mematuhi anjuran pemerintah saja 
supaya bumi bisa lekas pulih dan semua kembali seperti biasa. 
Tetap jaga kesehatan ya, teman-teman! Sampai bertemu di 
sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
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Peduli di Tengah 
Pandemi

Hai, kawan! Sekian lama kita tidak bertemu, terasa 
rindu menggeliat menyesak di kalbu... tetapi... ya 
sudahlah, yang penting sehat semua. Nah, saat 

memasuki libur permulaan puasa, kita kan nggak ada 
belajar online, bukan berarti kita santai, karena kita punya 
kegiatan yang seru, lhooo..! Peduli di tengah pandemi. Betul 
sekali, banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, kena 
PHK, ataupun usahanya menurun drastis. 

Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Smatrapat tidak 
tinggal diam. Kami punya program doa syafaat tiap pukul 
12.00. Tidak hanya doa, tetapi juga melakukan action 
dengan memberikan sebagian berkat Tuhan yang kita 
miliki dengan berbagi. Caranya gimana? Kegiatan berbagi 
diperuntukkan pengemudi ojol, satpam, dan petugas 
kebersihan di komplek perumahan masing-masing, dengan 
tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. 
Barang yang dibagikan bisa berupa makanan, sembako, 
serta perlengkapan kesehatan, seperti: masker, sabun, 
hand sanitizer dan lain-lain. Teknis pelaksanaannya, kami, 
para siswa, memesan makanan atau belanja barang melalui 
ojol. Setelah pesanan sampai, kami membayar ongkosnya 
dan makanan atau barang yang dibeli itu diberikan kepada 
pengemudi ojol tersebut. Lalu ada juga yang menyiapkan 
sembako atau peralatan kesehatan yang dimiliki. Ketika 
satpam atau petugas kebersihan perumahan lewat, kami 
berikan barang-barang yang sudah disiapkan tersebut 
kepada mereka. Nah, bagaimana kawan? Ternyata berbagi 
itu menyenangkan dan mudah. Tuhan sudah memberkati 
kita berkelimpahan, saatnya kita berbagi berkat bagi sesama 
yang membutuhkan, sesuai dengan tema HUT ke-69 PPPK 
Petra “Diberkati untuk Memberkati”.

“Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata 
kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan 
untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, 
kamu telah melakukannya untuk Aku.” (Matius 25 : 40).

oleh: Tim Jurnalis Smatrapat

PAT
      Online

Halo, sahabat Gema Petra…! Apa kabar kalian? 
Semoga selalu sehat, ya..! Karena pada masa 
pandemi ini kita harus menjaga kondisi tubuh 

masing-masing untuk selalu fit. Bagaimana belajar di 
rumahnya? Pastinya selalu lancar, ya...! Di tengah masa 
sulit, ini kita tidak boleh menyerah untuk belajar. Kita 
manfaatkan semua 
fasilitas, media, dan 
motivasi untuk selalu 
berprestasi. Apa lagi 
minggu-minggu ini 
adalah pekan untuk 
menghadapi Penilaian 
Akhir Tahun (PAT). Tak 
terkecuali untuk siswa-
siswi SMK Kristen Petra.

SMK Kristen Petra 
melaksanakan PAT 
dengan sistem online, 
yaitu pada tanggal 
11−18 Mei 2020. Hal 
ini dilakukan sebagai 
komitmen warga 
SMK Kristen Petra 
untuk memutus mata rantai penyebaran 
virus corona. Siswa yang berada di rumah mengerjakan 
soal-soal PAT dengan menggunakan aplikasi Google 
Form. Dengan begitu, siswa lebih mudah mengerjakan 
dan mengumpulkan ujian PAT walaupun dari jarak jauh. 
Siswa yang mengikuti PAT online adalah siswa kelas X 
dan XI, sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Kegiatan ini 
dimulai pukul 08.00 hingga berakhir pukul 12.00, dengan 
melibatkan wali kelas dan mentor untuk memantau 
semua siswa yang mengikuti PAT dengan semangat dan 
antusias. Apalagi ini kali pertama metode ini digunakan. 

Memang... di setiap keterbatasan pasti ada makna 
untuk kita berhikmat. Begitu pun pada masa serbasulit 
ini. Atas berkat Tuhan, kita dimampukan untuk 

melaksanakan PAT dengan baik dan lancar 
meski harus dilakukan secara daring. 

Semoga dengan terlaksananya PAT 
online di SMK Kristen Petra, menjadi 
awal yang baik untuk nantinya 

melakukan kegiatan PBM yang 
lebih modern, interaktif, dan kreatif, 

dengan memanfaatkan internet. 
#stay@home #learnfromhome 

#belajaronline
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Kompetisi Sains Nasional atau 
yang biasa disingkat dengan KSN, 
adalah suatu ajang kompetisi 

di bidang sains bagi para siswa SD, 
SMP, dan SMA di seluruh Indonesia, 
yang diadakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. Kompetisi ini merupakan 
suatu kompetisi berjenjang yang 
memiliki tahapan seleksi yang ketat, 
dimulai dari seleksi tingkat kabupaten/
kota, kemudian tingkat provinsi, hingga 
sampai di tingkat nasional, dan akhirnya 
ke tingkat internasional.

Pada tanggal 10 Maret 2020, 
sebanyak 39 siswa SMA Kristen Petra 
2 mengikuti Kompetisi Sains Nasional 
tingkat kota. Pada kompetisi ini, 
terdapat sembilan bidang studi yang 
dilombakan, yaitu Matematika, Fisika, 
Kimia, Biologi, Komputer, Ekonomi, 
Kebumian, Astronomi, dan Geografi. 
Momen ini merupakan saat yang 
dinanti-nantikan oleh para siswa yang 
telah mempersiapkan diri selama 
tujuh bulan untuk menunjukkan 
potensi yang dimiliki di bidang sains. 
Pagi harinya, kami berkumpul terlebih 
dahulu di sekolah untuk berdoa dan 
memohon bimbingan Tuhan, agar 
dapat mengerjakan soal-soal dengan 
baik. Berbekal dukungan dan doa 
yang telah diberikan oleh orang 
tua serta bapak dan ibu guru, 
kami pun menuju ke tempat 
seleksi masing-masing yang 
tersebar di beberapa SMA negeri 

di Surabaya. Sebelum 
berangkat, tak lupa kami 
berdoa bersama dan 
memberikan semangat 
kepada teman satu sama 
lain, dengan bersama-
sama menyerukan 

“KSK, YES WE CAN!!!” Tentunya kami 
merasa gugup dan cemas ketika 
akan memulai kompetisi tersebut, 
tetapi kami menyerahkan seluruh 
kekhawatiran kami kepada Tuhan, 
dan tetap berusaha melakukan yang 
terbaik dalam mengerjakan soal-soal 
selama KSK berlangsung. Setelah 
melewati butir demi butir soal, 
akhirnya kami menyelesaikan kompetisi 
masing-masing dan menunggu hasil 
pemeriksaan para juri.

Kami menyerahkan hasilnya kepada 
Tuhan. Dan akhirnya... tiga minggu 
kemudian saat yang ditunggu-tunggu 
pun tiba, yaitu saat pengumuman hasil 
KSK. Puji Tuhan… sebanyak 21 siswa 
SMA Kristen Petra 2 dinyatakan lolos 
ke KSN-P. Para siswa tersebut nantinya 
akan mewakili Kota Surabaya untuk 
berkompetisi di tingkat provinsi. Kami 
semua merasa senang dan lega karena 
dapat melalui proses kompetisi ini. 
Kami memperoleh berbagai kesan 
yang tentunya sangat menarik selama 
tahap persiapan hingga saat KSK 
berlangsung. Di beberapa bidang, 
soal-soal KSK pada tahun ini terkesan 
lebih sulit dan menantang dari tahun-
tahun sebelumnya. Tentu saja sebelum 

menghadapi KSK, 
kami telah melakukan 
persiapan yang matang. 
Setiap langkah dalam 
KSK ini merupakan suatu 
pengalaman yang berharga, 
karena selain pelatihan di Litbang 

PPPK Petra, kami dapat belajar bersama 
dengan teman-teman seperjuangan dan 
juga dengan kakak senior serta alumni 
yang selalu membimbing kami. Namun 
tidak selalu tentang belajar, kami juga 
berlatih untuk mengelola waktu yang 
ada dengan baik dan bijaksana. Kami 
sangat senang karena mempunyai 
kesempatan untuk dapat mewakili 
nama sekolah di kompetisi tingkat kota. 
Selain itu, KSK ini juga menjadi sangat 
berkesan karena kami dapat mengenal 
teman-teman baru yang berasal dari 
sekolah-sekolah lain.

Kami sangat bersyukur karena dapat 
berpartisipasi dalam ajang kompetisi 
ini, dan dapat mempelajari hal-hal 
baru serta mengenal berbagai ilmu 
yang dapat berguna bagi studi kami 
ke depannya. Semua ini tidak terlepas 
dari kepanjangan tangan Tuhan melalui 
bimbingan dan dorongan dari para 
guru, orang tua, dan teman-teman, 
serta kepala sekolah, yang tak pernah 
lelah mendukung dan memotivasi kami. 
Prestasi ini bukan karena kemampuan 
dan usaha kami semata, melainkan juga 
karena karya penyertaan Tuhan dalam 
hidup kami. 

oleh: Eillen Theodora

Kompetisi Sains Nasional
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Testimoni Orang Tua Siswa
LEARN FROM 

HOMEPapa dari Abi, Gigi, Pier, Eli 
(kembar 4) (KB B)
KB Kristen Petra 5

Pada awalnya memang agak ada 
kesulitan, karena kan sistem ini 
(pembelajaran menggunakan aplikasi 
Zoom)belum pernah dicobakan 
atau diterangkan. Tetapi karena 
keadaan, pandemi memaksa untuk 
melakukan sistem learning from 
home ini. Permasalahan yang 
muncul pertama dari segi teknologi, 
pihak sekolah masih baru belajar 
dan orang tua masih harus banyak 
menyesuaikan. Tetapi seiring waktu 
berjalan, semuanya sudah bisa berjalan 
normal dan baik, termasuk anak-anak 
mulai menikmati keadaan learning 
from home ini. Mereka mengalami 
kegembiraan karena bisa bertemu 
dengan gurunya.

Mama dari Kayleen (KB A)
KB Kristen Petra 5

Saat baru memulai sistem belajar 
online dari rumah, semakin menyadari 
bahwa adalah tugas kita sebagai 
orang tua untuk membimbing anak 
selama belajar dari rumah dan ikut 
mempertahankan pola rutinitas belajar 
anak. Saat mendampingi anak belajar 
dari rumah, banyak hal yang dapat 
diketahui, seperti perkembangan 
dan kemampuan anak yang bisa 
menjadi bahan evaluasi orang tua 
dalam mendampingi anak belajar, 
serta tantangan untuk disiplin dalam 
mengumpulkan tugas.

William Cung
Orang tua dari Emily T.W. (KB A)
KB Kristen Petra 12

Shallom.... Saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada KB-TK Kristen 
Petra 12 karena telah 
memperhatikan 
pendidikan dan juga 
perkembangan dari 
Emily. Karena saya juga 
dari orang tua murid, 
melihat banyak sekali 
perkembangan 
yang ada dalam 
Emily, sebelum 
dan sesudah studi 

di Petra 12. Sebagai contoh, Emily 
ini anak yang agak pemalu. Tetapi 
setelah bersekolah di Petra 12, saya 
melihat bahwa Emily berani untuk 
tampil dan perform di depan publik. 
Saya rasa itu perkembangan yang 
luar biasa. Dan saya melihat banyak 
orang tua murid yang juga pasti akan 
merasakan dampak positif yang 
dirasakan oleh anak-anak mereka. Dan 
di tengah masa pandemi COVID-19 ini, 
saya melihat Petra 12 telah berupaya 
dengan optimal mengutamakan 
pendidikan anak-anak kami agar tetap 
bisa berjalan dengan maksimal. Akhir 
kata, sekali lagi saya mengucapkan 
terima kasih kepada semuanya. Stay 
safe...! Stay healthy..!

Devi
Orang tua dari Kimiko (TK A2)
TK Kristen Petra 9

Saat awal pandemi terjadi, saya 
sebagai ibu rumah tangga dengan 
berbagai kesibukan mengurus 
rumah dan membantu suami di toko, 
membuat saya kesulitan membagi 
waktu untuk mendampingi anak 
belajar di rumah, sehingga saya 
sebagai orang tua khawatir bagaimana 
bila anak enggan untuk belajar, karena 
waktu mereka dihabiskan hanya untuk 
bermain. Tetapi setelah kurang lebih 
satu minggu anak-anak diliburkan dari 
sekolah, TK Kristen Petra 9 membuat 
program Learning From Home dengan 
dua bentuk pembelajaran, yaitu 
(teleconference) dengan aplikasi Zoom 
sehingga anak-anak dapat berinteraksi 
dengan guru, dan pemberian materi 
setiap hari yang di-share oleh guru.  

Materi yang diberikan oleh guru setiap 
harinya sangat kreatif, seperti belajar 
mewarnai, menulis, menggunting 

kertas, dan juga ada 
games edukasi 
(balon roket, 
meniup gelas 
dengan sedotan, 
dan lain-lain) yang 
membuat anak saya 
menjadi semangat 

untuk belajar 
dan tidak 

lagi merasa 
bosan 
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di rumah. Dan di dalam materi 
pembelajaran, juga terdapat materi 
basic life skill yang mana anak bisa 
belajar mandiri dan disiplin. Program 
LFH dari Petra ini sungguh membantu 
orang tua, dan khususnya anak 
selama masa pandemi ini. Terima kasih 
guru-guru Petra..! Semoga pandemi 
COVID-19 bisa segera berlalu, dan 
Tuhan memberi kesehatan untuk 
semua.  Amin.

Orang tua dari Christian (IV-B)
SD Kristen Petra 12

Kami sebagai wali murid mengapresiasi 
segala upaya dari pihak sekolah, 
khususnya para guru dan kepala 
sekolah yang bekerja sangat keras 
untuk anak-anak kami bisa menerima 
materi pelajaran meski melalui video 
online. Pembelajaran pun kami melihat 
sekolah juga mulai membuat Zoom 
Class, memberikan video edukasi, 
basic life skills, dan juga kuis-kuis 
yang menantang agar anak tidak 
boring. Kami sebagai pihak orang 
tua mendukung penuh semua upaya 
sekolah, dan berharap pandemi 
segera berakhir, dan anak-anak bisa 
berkumpul kembali di sekolah.

Materi pembelajaran basic life skills 
juga cukup baik mengingat anak kami 
diberi masukan, salah satu contohnya 
untuk menyetrika baju. Mungkin 
pertama kalinya ini dia menyetrika dan 
juga menghias tanaman. Itu pertama 
kali bagi dia, dan dia sangat enjoy. Kami 
sebagai orang tua berterima kasih, 
karena selain sisi akademik, anak kami 
juga dibekali dengan sisi nonakademik. 

Dari segala usaha pembelajaran yang 
terus diupayakan dan bisa secara 
online, kami masih tetap berharap 
semua bisa normal kembali. Anak-anak 
bisa kembali ke sekolah dan bertemu 
dengan teman-teman, merasakan 
kegembiraan dalam berinteraksi satu 
sama lain. Terima kasih buat bapak dan 
ibu serta semuanya.

 



Felliany Ongkowidjojo
Orang tua Boston Albertson P. (V-
A) & Brooklyn Albertson P. (III-E)
SD Kristen Petra 5

Saya memiliki dua putra yang 
bersekolah di SD Kristen Petra 5. 
Selama pandemi, saya mendampingi 
kedua putra saya selama belajar 
di rumah. Menurut saya, kegiatan 
LFH  bagi siswa cukup unik, meski 
ada beberapa kesulitan bagi orang 
tua dalam menerapkan materi 
pembelajaran sekolah ke anak. Namun 
melalui momentum ini, membuat 
orang tua memiliki waktu lebih dekat 
dan lebih fokus dengan anak. 

Materi pembelajaran yang diberikan 
menarik dan seru. Ada yang dalam 
bentuk video, sehingga membantu 
siswa dalam memahami materi. 
Demikian juga dalam hal tugas-
tugas. Siswa diajak untuk mengasah 
kreativitas dan praktik langsung. 
Misalnya percakapan antarteman 
menggunakan bahasa Mandarin, 
presentasi bahasa Inggris mengenai 
cara pencegahan penularan virus 
corona, serta praktik IPA tentang 
perubahan wujud benda dan 
perpindahan panas. Bentuk kegiatan 
lain yang tak kalah menarik, pemberian 
soal-soal latihan dalam bentuk 
game melalui aplikasi Quiz ataupun 
Kahoot. Melalui metode ini, anak-anak 
merasakan pembelajaran yang fun. 
Mengerjakan soal tidak lagi menjadi 
beban yang berat, karena terasa 
seperti bermain game dan juga bisa 
berlomba dengan teman. Tidak hanya 
secara akademis, sekolah juga melatih 
siswa agar lebih mandiri dan dewasa 
melalui tugas pekerjaan rumah, seperti 
membantu orang tua, membersihkan 
rumah, mencuci, dan memasak. 

Untuk menghadapi tugas yang tidak 
sedikit ini, sangat disarankan kepada 
setiap siswa menyelesaikan tugas 
setiap hari. Apabila tugas disisakan 

untuk keesokan harinya, akan makin 
menumpuk. Juga kepada orang 

tua, harus bisa 
menyiasati rasa 

bosan anak 
selama di 

rumah.

Saya bangga memiliki anak-anak yang 
bersekolah di SD Kristen Petra 5. PPPK 
Petra juga memperhatikan kondisi 
ekonomi para orang tua sehubungan 
dengan sulitnya perekonomian di 
tengah masa pandemi ini, dengan 
memberikan potongan uang sekolah 
yang diakumulasikan sebesar 50% pada 
bulan Juni 2020, dan potongan uang 
daftar ulang sebesar 50% juga.

Orang tua dari Dean Michel (VII-2)
SMP Kristen Petra 2 

Shallom.... Terima kasih untuk 
kesempatan yang diberikan kepada 
saya untuk menyampaikan kesan 
saya selama anak-anak mengikuti 
kegiatan belajar mengajar online dari 
SMP Kristen Petra 2. Menurut saya, 
PPPK Petra mempunyai program 
yang bagus. Untuk LFH, tidak seperti 
di beberapa tempat yang lain. Para 
guru Petra memiliki integritas yang 
baik. Tidak sekadar memberikan 
tugas, tetapi juga mengajar secara 
online. Guru-guru di Petra benar-
benar menunjukkan totalitas dalam 
mengajar, walaupun di tengah kondisi 
pandemi seperti saat ini. Yang lebih 
luar biasa lagi, saya bersyukur karena 
Petra berkenan membantu kami 
sebagai orang tua yang merasakan 
imbas pandemi, dengan memberikan 
bantuan berupa potongan uang 
sekolah untuk bulan April, Mei, Juni 
2020. Sungguh saya bersyukur anak-
anak saya bersekolah di Petra. Terima 
kasih, Petra! Tuhan Yesus memberkati.

Priskila Setiawati W.
Orang tua dari Mikayla C.G. (VII-7)
SMP Kristen Petra 3

Adanya pandemi COVID-19 membuat 
pemerintah harus menerapkan 
kebijakan social distancing untuk 
memutus mata rantai penyebaran 
virus yang mematikan ini. Salah 
satunya adalah imbauan agar siswa 
belajar di rumah. Pihak sekolah (SMP 
Kristen Petra 3) tentunya mendapat 
tugas tambahan untuk memastikan 
bahwa materi belajar tetap dapat 
diberikan tepat waktu dan juga harus 
memikirkan bagaimana tetap dapat 
memantau pendidikan anak-anak 
didik, agar waktu luang yang ada 
dapat dimanfaatkan secara maksimal 
oleh mereka. 

Pada awal-awal pembelajaran 
online tentunya banyak kendala 

atau penyesuaian, baik dari pihak 
sekolah maupun siswa. Dari sudut 
orang tua, saya sangat menghargai 
usaha ekstra yang dilakukan oleh 
pihak sekolah melalui para guru dalam 
menyosialisasikan program belajar 
melalui aplikasi Zoom ataupun tugas-
tugas online yang pasti harus segera 
disiapkan. Para orang tua tentunya 
juga tidak ingin anak-anaknya hanya 
bermalas-malasan di rumah tanpa 
melakukan apa-apa. Sisi positif yang 
saya lihat adalah anak menjadi lebih 
kreatif dan aktif mencari jawaban 
dari tugas yang diberikan. Mungkin 
pada awalnya mereka sering bertanya 
kepada saya agar lebih mudah 
mendapat jawabannya. Senang juga 
saya bisa mengetahui sampai sejauh 
mana mereka memahami materi 
yang diberikan. Agar mereka bisa 
lebih mandiri, saya berusaha melatih 
mereka agar dalam kesempatan ini 
mereka mengembangkan kreativitas 
dan mencari jawaban tanpa harus 
bergantung pada orang tua.

Syukurlah para guru SMP Kristen Petra 
3 sangat komunikatif dan tidak kenal 
lelah mengingatkan kami untuk bekerja 
sama mengawasi tugas anak. Tentunya 
para guru mendapat beban paling berat 
untuk membuat materi penyesuaian 
dengan kondisi tanpa bertatap muka. 
Diperlukan penyampaian yang jelas 
agar siswa memahami tujuan dari tugas 
tersebut, dan bagaimana mereka bisa 
mengikuti setiap tugas yang dilakukan 
secara online. 

Semoga pandemi ini bisa segera 
berlalu agar anak-anak dapat kembali 
bersosialisasi, bertemu teman dan guru 
di sekolah. Dan kegiatan belajar dapat 
berlangsung normal kembali. Kiranya 
Tuhan melindungi kita semua.

Winety Kristiana Dewi
Orang tua dari Aaron A.K.J. (XIA-1)
SMA Kristen Petra 1

Saya tidak pernah berpikir ataupun 
membayangkan akan ada kejadian luar 
biasa seperti sekarang ini. Pandemi 
COVID-19 telah mengakibatkan semua 
aktivitas di luar rumah harus dikurangi, 
bahkan ditiadakan. Salah satunya adalah 
proses belajar mengajar di sekolah, yang 
berganti menjadi belajar di rumah atau 
Learn From Home (LFH). Ketika pertama 
kali dijalankan, saya sebagai orang tua 
tentu merasa khawatir apakah program 
LFH ini bisa berjalan baik.
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Awalnya tentu banyak penyesuaian 
yang harus dilakukan. Para guru dan 
siswa di SMA Kristen Petra 1 dituntut 
untuk kreatif dalam penggunaan 
teknologi supaya proses belajar 
mengajar dapat berjalan lancar tanpa 
tatap muka secara langsung. Beberapa 
kendala mungkin terjadi. Tetapi seiring 
dengan berjalannya waktu, para guru 
dan siswa sudah bisa beradaptasi dan 
menjalankannya dengan baik.

Saya melihat ada beberapa hal positif 
selama program LFH ini diterapkan. 
Para guru dan siswa menjadi lebih 
kreatif dalam proses belajar mengajar. 
Contohnya dengan proyek-proyek 
sehari-hari yang berhubungan dengan 
pelajaran ataupun pandemi yang 
tengah berlangsung. Memikirkan 
bagaimana caranya supaya kegiatan 
belajar mengajar bisa berlangsung 
dengan baik meski siswa dan guru 
tidak bertatap muka. Contoh ketika 
ada tugas Petra Project untuk 
membuat drama. Siswa berdiskusi 
secara online dan menggunakan 
barang seadanya di rumah untuk 
syuting, yang nantinya digabungkan 
dengan video teman-teman lain untuk 
menjadi sebuah drama. 

Hal positif  berikutnya adalah guru dan 
siswa bisa menggunakan teknologi 
secara produktif dan maksimal. 
Contohnya dengan menggunakan 
aplikasi meeting online yang 
sebelumnya tidak pernah disentuh, 
ataupun aplikasi lain untuk pengerjaan 
tugas sekolah. Tentu saja proses 
belajar mengajar menjadi lebih fun dan 
kreatif, karena penggunaan teknologi 
dan hubungan antara siswa dan guru 
menjadi lebih dekat, karena para guru 
dapat lebih memperhatikan para 
siswanya satu per satu.

Meskipun beberapa hal positif bisa 
didapatkan melalui program LFH, para 
siswa tetap merindukan belajar di 
sekolah dengan normal. Kita berdoa 
semoga pandemi ini segera berlalu dan 
semua kegiatan bisa berjalan dengan 
normal. Terima kasih buat usaha para 
guru untuk mempersiapkan program 
LFH ini dengan baik.

Hanna Yulianik
Orang tua dari Xaristheo (XI IPA-2)
SMA Kristen Petra 3 

Sebagai orang tua, saya tidak pernah 
menyangka dan memprediksi jika 
suatu saat kebiasaan kita dipaksa 

untuk berubah karena sebuah 
pandemi yang ada di dunia seperti 
saat ini. Terutama kebiasaan di bidang 
pendidikan, khususnya pembelajaran 
bagi siswa. Dalam waktu yang singkat, 
pendidikan di Indonesia dituntut 
untuk bisa beradaptasi dengan 
keadaan yang ada. Semula kegiatan 
pembelajaran dilakukan secara tatap 
muka di kelas dan di sekolah, sekarang 
harus menggunakan media internet. 
Tentu perubahan ini bukanlah hal yang 
mudah untuk dilakukan. 

Tetapi yang saya lihat di tengah 
kondisi pandemi COVID-19, PPPK 
Petra telah mengambil langkah yang 
baik dan mempersiapkan diri dengan 
matang untuk beradaptasi dalam 
bidang pembelajaran, yaitu dengan 
melakukan pembelajaran daring. 
Kami sebagai orang tua merasakan 
bahwa pembelajaran daring yang 
diberikan sangat membantu anak-
anak dalam memahami materi 
pembelajaran yang diberikan oleh 
para guru, dan jauh sekali dari 
kesan memberatkan, sebagaimana 
banyak media-media cetak ataupun 
elektronik memberitakan, bahwa 
anak mengalami tekanan yang 
luar biasa ketika mereka belajar di 
rumah karena tugas-tugas yang 
begitu banyak diberikan oleh guru. 
Tetapi yang dialami oleh anak saya 
yang bersekolah di PPPK Petra, 
yaitu di SMA Kristen Petra 3, justru 
mengalami keadaan yang kontras 
dengan pemberitaan yang ada di 
media-media tersebut. Anak-anak 
yang melakukan pembelajaran daring 
merasa sangat enjoy dan menikmati 
proses ini, walaupun tentu diperlukan 
proses adaptasi. Tetapi dalam proses 
tersebut ada interaksi dan komunikasi 
serta pendampingan secara intens 
dari sekolah, dalam hal ini bapak dan 
ibu guru pengajar serta wali kelas 
untuk dapat menolong anak-anak 
dalam proses menyesuaikan kebiasaan 
belajar dari tatap muka secara 
langsung ke metode daring. Selain itu, 
anak-anak juga merasa enjoy karena 
pembelajaran menggunakan berbagai 
metode yang menarik. Sebagai contoh, 
tatap muka secara langsung digantikan 
dengan tatap muka secara virtual 
melalui aplikasi Zoom, pembelajaran 
di kelas digantikan dengan video-
video pembelajaran yang kreatif dan 
menarik, serta berbagai games seru.  

Beberapa hal di atas adalah langkah-
langkah luar biasa yang dilakukan 

oleh PPPK Petra untuk menjangkau 
para siswa yang dipercayakan oleh 
Tuhan untuk dibentuk dan dididik 
di lembaga pendidikan ini. Harapan 
kami sebagai orang tua, semoga 
PPPK Petra dapat mempertahankan 
proses pembelajaran yang sudah baik 
ini, serta mengembangkan cara dan 
sistem pembelajaran daring supaya 
makin efektif dan inovatif. Semoga 
PPPK Petra dapat terus mendidik para 
siswanya menjadi generasi penerus 
yang berguna bagi bangsa dan negara. 

Orang tua dari Steven Joy
SMA Kristen Petra 5

Saya berterima kasih kepada Petra, 
karena di tengah masa pandemi ini, 
sekolah masih bisa terus memberikan 
pelajaran dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi dan 
membuat anak saya bisa giat belajar 
meskipun di rumah. 

Menurut saya, kegiatan tugas-tugas 
dan pembelajaran dari rumah lewat 
teknologi ini membuat anak saya tidak 
putus asa buat menambah ilmunya. 
Guru-guru di sekolah memberikan 
pelajaran dengan sangat kreatif. 
Misalnya, ada yang mengadakan Zoom 
Meeting sambil diberi kuis, ada juga 
pembelajaran lewat Instagram. Selain 
itu, yang seharusnya pada bulan April  
diadakan ibadah Paskah di sekolah 
namun ditiadakan karena pandemi, 
sekolah mengganti acara itu dengan 
memberikan tugas tentang membuat 
sebuah karya dalam memaknai Paskah. 
Saya sangat setuju. Meskipun kita tidak 
dapat beribadah, kita bisa memaknai 
Paskah di rumah bersama-sama lewat 
ibadah online.

Anak saya kemarin memilih karya 
cover lagu Paskah. Saya sangat senang 
melihat program Petra yang begitu 
maju dan membuat anak-anak semakin 
bertumbuh. Sukses terus buat PPPK 
Petra!
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Bergerak Bersama
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PPPK Petra

16

Paskah adalah momen yang dinanti-
nantikan dan menjadi perayaan 
terbesar bagi umat kristiani, karena 

kebangkitan Tuhan Yesus merupakan 
inti dari iman Kristen itu sendiri. Kita 
percaya bahwa hidup kita ditebus oleh 
Kristus agar kita beroleh kehidupan 
yang baru dalam kasih karunia Tuhan. 
Dengan kata lain, hidup kita sekarang ini 
adalah karena anugerah Tuhan semata. 
Oleh karena itu, sudah sepatutnya 
apabila kita bisa saling berbagi berkat 
yang kita peroleh kepada mereka yang 
membutuhkan. Terlebih pada masa 
sekarang ini dengan merebaknya 
pandemi COVID-19, yang berdampak 
pada berbagai sektor kehidupan. Kita 
dapat menjadi saluran berkat bagi 
sesama.

Memaknai Paskah dan Hari Ulang 
Tahun ke-69, PPPK Petra melakukan 
serangkaian kegiatan bakti sosial 
sebagai upaya bersama 

menghadapi pandemi COVID-19. Aksi 
kepedulian PPPK Petra dilakukan dengan 
memberikan donasi perlengkapan 
medis berupa hand sanitizer, hand soap, 
dan APD (masker medis, face shield, 
baju hazmat, dan sepatu) ke beberapa 
instansi medis yang ada di Surabaya, 
Sidoarjo, dan Mojokerto, pada tanggal 
4−6 Mei 2020. Beberapa instansi medis 
tersebut, antara lain: Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) Cabang Surabaya, RS 
Universitas Airlangga Surabaya, RSI 
Siti Hajar Sidoarjo, RS Reksa Waluya 
Mojokerto, serta 11 puskesmas di 
Surabaya-Sidoarjo. Selain itu, PPPK 
Petra melalui beberapa sekolahnya 
(SMA Kristen Petra 1 dan SMA Kristen 
Petra 4) juga melakukan aksi berbagi 
paket bantuan sembako kepada 
pengemudi transportasi online dan 
warga sekitar yang terdampak pandemi 
COVID-19.

Pandemi 
COVID-19 yang 
melanda di berbagai 
negara di dunia, 
termasuk Indonesia 
ini, memang 
memberi dampak 
yang besar. Tidak 
hanya dari sisi 
kesehatan yang 
merenggut ribuan 
korban jiwa, 
tetapi juga sisi 

ekonomi dan sosial bermasyarakat 
yang mengalami perubahan. Di sini, 
sisi kemanusian kita diuji. Bagaimana 
kita sebagai anak-anak Tuhan bisa 
menjadi terang di tengah kondisi yang 
penuh kesusahan. Melalui aksi sosial 
ini, sekali lagi PPPK Petra menunjukkan 
akan kepedulian dan berusaha menjadi 
saluran berkat Tuhan bagi orang lain 
yang membutuhkan. Ayooo!!! Bersama 
kita mampu melawan COVID-19! Tuhan 
memberkati.

Scan Me..!


