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Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tahun 
ajaran 2020/2021 sudah dimulai, namun 
pandemi COVID-19 masih belum juga 
menunjukkan tanda-tanda mereda. Meski 
begitu, semangat untuk belajar harus tetap 
tinggi. Kegiatan pendidikan harus terus 
berlangsung walau tanpa tatap muka secara 
langsung, seperti yang dilakukan oleh para 
siswa Petra, mulai dari jenjang KB, TK, SD, 
SMP, hingga SMA/SMK. Kegiatan perkenalan 
yang dirangkai dalam kegiatan MPLS atau 
LOS di sekolah-sekolah Petra, kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan 
Juli-Agustus 2020 ini. Selain itu, kami juga 
menghadirkan liputan tentang pembukaan 
SMP Kristen Petra Acitya serta raihan 
prestasi internasional dua orang siswa PPPK 
Petra dalam ajang IChO 2020. 

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan Juli-
Agustus 2020 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Tetap bersemangat untuk selalu 
berbenah dan menyongsong 
era pendidikan 4.0! Itulah yang 

ditunjukkan oleh PPPK Petra dalam 
mewujudkan visinya sebagai menjadi 
lembaga pendidikan Kristen yang 
holistik, inspiratif, dan berprestasi 
dengan sepenuh hati bagi Tuhan serta 
sesama. Pada tanggal 9 Juli 2020 sore, 
PPPK Petra mengawali rangkaian acara 
pembukaan sekolahnya yang terbaru, 
SMP Kristen Petra Acitya. Rangkaian 
acara diawali dengan ibadah pembukaan 
yang dilayani oleh Pdt. Leonard Andrew 
Imanuel, dan dilanjutkan sambutan 
oleh Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA, 
selaku Ketua I Dewan Pengurus PPPK 
Petra. Ibadah ini adalah ungkapan 
puji syukur kepada Tuhan atas kasih 
dan penyertaan-Nya selama ini, 
sehingga memungkinkan PPPK Petra 
mengembangkan kegiatannya dengan 
membuka sekolahnya yang baru. 
Keesokan harinya, acara dilanjutkan 
dengan prosesi pembukaan di lokasi 
SMP Kristen Petra Acitya. Dewan 

“For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.”
Proverbs 2:6

Petra  Acitya  Christian  Junior  High  School
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Pengurus PPPK Petra yang diwakili 
oleh dr. Ariawan Wangsa Seputera, 
M.Kes. selaku Ketua II dan Drs. Elia 
Indargo selaku Ketua III, melakukan 
pengguntingan untaian bunga yang 
secara simbolis menandai dibukanya 
SMP Kristen Petra Acitya untuk 
tahun ajaran 2020/2021.

Menempati gedung baru yang 
terletak di Jalan Taman Asri Selatan 

No. 101, Pondok Tjandra Indah, 
Sidoarjo, SMP Kristen Petra Acitya 
hadir dengan menggunakan Kurikulum 
2013 (K-13) Plus bagi pengajaran 
anak didiknya. Kurikulum berisi mata 
pelajaran wajib K-13 yang dilengkapi 
dengan beberapa poin pembelajaran, 
antara lain: Christian values (fellowship, 
counselling, mentoring, inspirational 
talks, camp, charity), blended learning 
(Flipped Learning Model, self-driven, 
digital literacy), Learning Management 
System (menggunakan laptop masing-
masing dalam pembelajaran, semua 
materi dan bahan ajar bisa diakses 
melalui LMS), languanges (English 
Proficiency Program (ACT), Mandarin, 
Korean (KSI)), serta Excellent Life 
Skills (choir, ensemble, band, English 
club, science club, cooking, sport, 
home decoration, entrepreneur). 
Pembelajaran yang dilakukan di Petra 
Acitya ini menggunakan dua bahasa, 
yakni bahasa Indonesia dan English. 

Adapun excellent points 
yang dikembangkan di Petra 
Acitya, meliputi: STEM (Science, 
Technology, Engineering, 
and Mathematics), students’ 
passion (pendalaman tiga 
bidang studi pilihan dari 
sembilan bidang studi yang 
ada pada saat kelas VIII dan 
IX (Math Science, Physics, 
Life Science; Economic & 
World History, Geography, 
Finance & Entrepreneurship; 
Socio Culture & Basic 
Communication, Mandarin, 
Korean), independent 
e-Learning, One Stop Learning 
(pengembangan bakat dan 

minat siswa selepas jam sekolah, dengan 
bergabung dalam kelas-kelas providers 
yang ada di Petra Acitya), serta masuk 
dalam beberapa program PPPK Petra, 
seperti: PYO, PYC, PEP, dan Pelatihan 
Kompetisi Sains Nasional. 

Apa yang menjadi fokus pengajaran di 
sekolah PPPK Petra yang baru ini seakan 
menjawab dari pemilihan kata “Acitya” 
itu sendiri yang berasal dari bahasa 
Sansekerta... yaitu “ilmu pengetahuan”. 
Memasuki era pendidikan 4.0, PPPK Petra 
terus berupaya memberikan layanan 
pendidikan yang terbaik kepada anak 
didiknya. Dengan hadirnya SMP Kristen 
Petra Acitya ini, akan makin melengkapi 
sekolah-sekolah PPPK Petra yang sudah 
ada, serta menunjukkan PPPK Petra 
sebagai lembaga pendidikan yang besar 
dan secara konsisten berkembang dalam 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dari generasi ke generasi. Selamat bagi 
SMP Kristen Petra Acitya dalam memulai 
lembaran baru untuk turut bersama-sama 
berkarya dan memuliakan nama Tuhan 
melalui PPPK Petra! Tuhan memberkati.

#OnlineFellowship#OurWebsite

www.smpacitya.pppkpetra.sch.id



Layanan
Orientasi Siswa

Memulai Tahun    
Ajaran Baru

Wah… tidak terasa, kita sudah empat bulan berada 
dalam masa pandemi. Saat ini, siswa kembali 
memasuki tahun ajaran baru 2020/2021. Selama 

masa pandemi, banyak perubahan yang harus dijalani dalam 
pembelajaran yang tetap dilakukan secara daring. Meskipun 
demikian, siswa sangat bersemangat dan antusias dalam 
belajar. Hal itu terlihat dalam masa Layanan Orientasi Siswa 

(LOS) yang dilaksanakan di TK Kristen Petra 12 pada 
tanggal 13−17 Juli 2020. Pendampingan oleh orang-tua/
wali murid membantu siswa untuk dapat mengikuti 

pembelajaran secara daring dengan baik. Berbagai kegiatan 
kreativitas diikuti oleh para siswa untuk melatih motorik halus 

mereka, seperti membuat hiasan berbentuk karakter atau 
binatang lucu. 

Masa pandemi COVID-19 telah 
kita jalani selama beberapa 
bulan ini. Kegiatan sekolah 

dilakukan dengan cara yang berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya, karena semua 
siswa mengikuti kegiatan pembelajaran 
dari rumah. Namun setelah melalui 
masa liburan akhir tahun ajaran lalu, hari 
Senin, tanggal 13 Juli 2020, menjadi awal 
sekolah untuk tahun ajaran yang baru, 
yakni tahun ajaran 2020/2021. Sesuai 
dengan instruksi pemerintah untuk 
memutus rantai penyebaran COVID-19, 
maka proses belajar tetap dilaksanakan 
dari rumah. 

Seluruh warga KB-TK Kristen Petra 
13 mengikutinya dengan melaksanakan 
proses pembelajaran secara daring. Para 
guru menyiapkan berbagai materi dan 
bahan ajar untuk dikerjakan siswa dari 
rumah, yang tentunya sesuai dengan 
arahan dari guru melalui aplikasi Zoom. 
Jam-jam belajar juga telah dibagi 
sedemikian rupa sehingga semua siswa 
mendapat haknya untuk mendapatkan 
pelajaran sesuai dengan kurikulum yang 
telah disusun oleh sekolah. 

Beberapa waktu lalu, tepatnya 

tanggal 13−17 Juli 
2020, adalah minggu 
LOS (Layanan Orientasi 
Sekolah). Siswa sangat antusias 
mengikutinya. Dengan seragam lengkap, 
mereka telah siap duduk di depan laptop 
atau gadget yang telah disiapkan oleh 
orang tua, yang dengan sabar dan setia 
mendampingi putra-putri mereka selama 
proses belajar berlangsung. Proses 
berkenalan dengan guru dan kepala 
sekolah pun dilaksanakan dengan baik 
secara daring. 

Dalam kegiatan ini, ada berbagai 
hasil karya yang telah mereka kerjakan 
dengan gembira. Mulai dari hiasan 
bentuk sekolah, headband, gelang 
nomor absen, sampai hiasan pensil. 
Semua kegiatan belajar ini dilaksanakan 
dengan tuntunan guru secara daring dan 
pendampingan orang tua dari rumah. 
Walaupun dipisahkan oleh ruang, 
namun tidak mengurangi semangat 
mereka untuk belajar. Tetap semangat, 
ya! Mari kita berdoa agar COVID-19 ini 
segera berlalu, dan kita dapat kembali ke 
sekolah untuk bertemu secara langsung 
dan bersosialisasi bersama. 
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Hari Pertama Sekolah

I Love School

Good morning, friends...! Hari Senin ini, tanggal 13 Juli 2020, 
adalah hari pertama aku ke sekolah. Perkenalkan namaku 
Kana, siswa kelas KB B dari KB Kristen Petra 1. Kata mama, 

hari ini aku mulai sekolah. Pagi-pagi aku bangun, lalu bergegas 
mandi, dan memakai baju seragam kotak-kotak yang disiapkan 
oleh mama. “Ahhhh... ini seragam baruku ya, Ma?” kataku kepada 
mama. Meskipun aku sekolah di rumah, aku tetap semangat, karena 
aku bisa bertemu dengan ibu guru dan teman-teman baruku lewat 
pembelajaran daring. Kata mama, untuk sementara ini aku belum bisa 
belajar di sekolah karena masih ada virus corona di mana-mana. 

Teman-teman, kegiatanku pada hari ini adalah menempel 
mainan mata dan hidung pada boneka monyet. Mainan boneka 
monyet ini bisa bergerak-gerak kalau kita tarik bagian stick-nya lho, 

teman-teman! Lucuuuuu sekali! Untuk kakak-kakak TK A, membuat 
burung merak dari bahan kertas lipat. Sedangkan kakak-kakak TK B, 

membuat sapi dari bahan gelas kertas. Kami semua sangat senang 
dengan hasil karya kami. 

Sekian dahulu ceritaku dari hari pertama dan kedua LOS ini 
ya, teman-teman! Aku senang bisa mempunyai teman-teman 
baru yang banyak, dan ibu guru yang baik kepadaku. Sampai 

jumpa dalam cerita berikutnya, teman-teman...! Ingat untuk tetap 
rajin cuci tangan dan jangan lupa memakai masker! Tuhan Yesus 
memberkati kita semua.

Halo, teman-teman semua...! 
Bagaimana kabar kalian? Semoga 
selalu dalam keadaan sehat, ya...! 

Pada kesempatan kali ini, kami, murid-
murid kelompok B TK Kristen Petra 5, 
ingin menceritakan pengalaman kami 
saat kembali bersekolah. Tahun ini 
berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 
Karena adanya pandemi COVID-19, 
kami belajar dari rumah masing-masing 
secara online. Pada minggu pertama 
sekolah, kami mengikuti kegiatan 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
atau yang biasa disebut MPLS. Selama 
kegiatan MPLS ini, ibu guru mengajak 
kami mengenal teman-teman baru di 
kelas, bapak dan ibu guru, serta apa saja 
yang ada di lingkungan sekolah kami.

Selain kegiatan perkenalan, ibu guru 
juga mengajak kami untuk berkreasi 
membuat bermacam-macam pekerjaan 
tangan. Pada hari Senin, tanggal 13 Juli 
2020, ibu guru mengajak kami untuk 
membuat kreasi dasi dari efamet yang 
dihias dengan tulisan “I Love School”. 
Pada hari Selasa, ibu guru mengajak 
kami membuat kreasi bentuk binatang 
sapi yang terbuat dari gelas kertas. 

Hasil kreasi tersebut dapat kami gunakan 
sebagai tempat untuk menyimpan alat-
alat tulis. Hari Rabu, kami membuat 
kreasi binatang bebek. Hari Kamis, 
kami membuat kreasi binatang 
monyet. Kemudian pada hari terakhir 
kegiatan MPLS, yakni hari Jumat, kami 
membuat kreasi binatang kupu-kupu. 

Kami senang sekali dapat 
mengikuti kegiatan MPLS kali ini, 
meskipun kami harus mengikutinya 
secara online. Selain berkenalan 
dengan teman-teman baru, para 
guru, serta lingkungan sekolah 
kami, kami juga dapat membuat 
alat permainan bersama-sama 
dengan teman-teman. Sekarang 
kami dapat memainkan hasil kreasi 
kami di rumah bersama dengan 
mama dan papa.

Teman-teman, meskipun sementara 
ini kita hanya dapat belajar secara online, 
kita tetap harus selalu bersemangat dan 
bersukacita. Jangan lupa untuk selalu 
menjaga kesehatan serta berdoa supaya 
pandemi ini dapat segera berakhir, 
sehingga kita dapat kembali belajar 
bersama-sama di sekolah!
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Hari ini hari bahagiaku. Belajar online dari rumah. 
Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap 
jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah 

ibu. Guru baru tentulah ramah. Ayooo belajar bersama…! 
Ayooo online bersama...!

Ada yang berbeda dengan kegiatan MPLS (Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah) di KB-TK Kristen Petra 
7 pada tanggal 13−17 Juli 2020 ini. Biasanya kami 
menyanyikan lagu hari pertama ke sekolah secara langsung 
bertatap muka dengan guru dan teman-teman, akan tetapi 
pada kegiatan MPLS kali ini kami menyanyikannya dari 
rumah masing-masing.

Ya…! Kami saat ini sedang mengikuti kegiatan MPLS 
secara online dari rumah masing-masing. Walaupun kali 
ini kami hanya dapat belajar dari rumah secara online, 
tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk dapat 
mengikuti kegiatan bermain dan belajar. Masih ada 
banyak yang dapat kami lakukan selama belajar online, 
seperti menyanyi, belajar membaca dan berhitung, serta 
membuat hasil karya. Hasil karya yang kami buat macam-
macam, lhoo..! Boneka panda, mainan gajah, kotak pensil 
bentuk sapi, dan masih banyak yang lain. Tidak sabar 
rasanya untuk segera mengikuti kegiatan belajar online 
bersama-sama selanjutnya. Ayo, teman teman... kalian 
juga harus semangat mengikuti kelas belajar online, ya..! 
Tuhan Yesus memberkati.

Asyiknya Belajar

Online Bersama

Hari ini hari bahagiaku… Belajar online dari rumah..... 
Lagu indah itu menggema di telinga kami. Ya… 
libur telah usai. Tidak terasa, tanggal 13 Juli 2020 

ini adalah hari pertama kami mengikuti kegiatan belajar 
mengajar. Kami bertemu kembali dengan ibu guru serta 
teman-teman kami. Tetapi pada tahun ajaran baru kali ini 
sedikit berbeda. Pandemi COVID-19 masih terus melanda. 
Bahkan... semakin hari, semakin banyak orang yang 
terinfeksi COVID-19. Hal itu mengakibatkan kami belum bisa 
masuk dan datang ke sekolah seperti biasanya. Kegiatan 
belajar dan bermain kami terpaksa dilaksanakan secara 
daring atau teleconference dengan aplikasi Zoom.

Meskipun kegiatan pembelajaran dilaksanakan lewat 
daring, hal itu tidak menghalangi semangat kami untuk 
bermain serta belajar bersama ibu guru dan teman-teman. 
Selama seminggu ini kami memperoleh layanan orientasi 
siswa dari ibu guru. Di kegiatan LOS ini, kami diajak 
melakukan banyak hal. Kami berkenalan dengan teman 
baru serta membuat banyak prakarya, seperti membuat 
landak, gajah, burung merak, dan masih banyak hal 
lainnya. Selain itu, kami juga diajak bernyayi dan bermain 
oleh ibu guru. Meskipun dibatasi oleh jarak dan waktu 
kebersamaan,  kegiatan pembelajaran daring ini tetap 
sangat menyenangkan, sehingga membuat kami makin 
bersemangat untuk bermain dan belajar.

Kami berharap dan selalu berdoa... semoga pandemi ini 
segera berlalu, sehingga kami bisa kembali lagi ke sekolah 
kami, KB-TK Kristen Petra 9, untuk bermain dan belajar 
bersama ibu guru serta teman-teman. Ibu guru juga selalu 
mengingatkan kami untuk terus berdoa dan memohon 
berkat Tuhan, supaya kami tetap diberi kesehatan dan 
sukacita dalam mengikuti proses pembelajaran daring ini. 
Terima kasih juga untuk papa dan mama kami yang selalu 
ikut membantu mendampingi kami belajar. Semoga Tuhan 
selalu melindungi kita semua. God bless you!
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Hai, teman-teman... bagaimana kabar kalian? Hari ini, 
aku dan teman-teman di TK Kristen Petra 10 senang 
sekali, lhoo...! Ini adalah hari pertama kami bermain 

dan belajar pada tahun ajaran yang baru. Kami memulai 
kegiatan Layanan Orientasi Siswa (LOS) dengan berdoa 
bersama. Setelah itu, kami diajak saling berkenalan 
dengan semua teman sekelas. Wah, teman-temanku juga 
merasa sangat gembira sepertiku. Hari ini kami bermain 
membentuk karakter orang, dengan menempel mata 
dan merangkai tangan. Ibu guru juga mengajak kami 
untuk bernyanyi dan melihat tayangan cerita melalui 
layar smartphone atau laptop kami masing-masing. 
Mulai awal hingga kelas berakhir, kami semua tetap 
bersemangat. Besok kami mau bermain apalagi, ya? 
Sepertinya besok juga sama serunya dengan kegiatan 
pada hari ini. Ternyata, sekolah itu menyenangkan ya, 
teman! Kita bisa melakukan banyak hal, meskipun kali 
ini sekolahnya secara online. Mari teman-teman, kita 
tetap semangat belajar dan minta berkat dari Tuhan, 
agar kita diberi kesehatan dan hikmat.

Ibadah Akhir
Tahun Ajaran

Membangun Kenangan Indah

Melalui Virtual Graduation

Sayonara, teman-teman...! Demikianlah salam yang kami 
ucapkan kepada teman-teman kami pada saat kegiatan 
akhir tahun ajaran 2019/2020, dengan acara: ibadah 

akhir tahun dan graduation. Hari Kamis, tanggal 18 
Juni 2020, keluarga besar KB-TK Kristen Petra 11 
melaksanakan virtual graduation melalui media video 
teleconference. Penasaran bagaimana keseruannya? 
Yuk, ikuti kami! 

Pagi itu, bapak dan ibu guru dengan senyum 
semangat dan gembira menyapa kami, setelah sekian 
lama tidak berjumpa secara langsung, sampai pada 
akhirnya acara perpisahan diselenggarakan. Acara 
pertama diawali dengan menonton video kegiatan 
kami selama belajar di sekolah, dilanjutkan doa dan 
renungan, kemudian mendengarkan sambutan dari 
Kepala TK Kristen Petra 11, Ibu Regina. Dalam sambutan 
tersebut, Ibu Regina berpesan kepada kami untuk tetap 
semangat belajar guna memasuki jenjang kelas yang 
lebih tinggi. Acara berikutnya adalah tampilan video dance 
siswa KB A dan TK B bersama orang tua. Mereka menari 
dengan lincah sesuai dengan lagu yang ditentukan. Ada juga 
pesan dan kesan dari perwakilan orang tua siswa. Setelah 
itu, ada perwakilan siswa untuk menyapa serta memberikan 
semangat kepada teman-teman. Dan yang terakhir, ada 
ucapan sukacita yang telah dipersiapkan oleh teman-teman.

Meskipun dengan keterbatasan dan hanya bertemu 
secara online, kami tetap bersyukur atas berkat yang 
Tuhan berikan, sehingga kami dapat naik kelas ke jenjang 
yang lebih tinggi. Bapak dan ibu guru serta teman-teman 
terlihat antusias dan bahagia dalam momen perjumpaan 
pada akhir semester ini. Tetap semangat untuk teman-
temanku semua, ya...! Tuhan Yesus memberkati.
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Be Tough, 
  Be Faithful, 
    Keep Learning

Back to

School

Tidak terasa waktu cepat berlalu... dan tiba saatnya 
bagi para siswa SD Kristen Petra 7 masuk sekolah 
untuk tahun ajaran 2020/2021. Pembelajaran 

pada tahun ajaran baru ini berbeda dengan tahun ajaran 
sebelumnya, karena pada tahun ini para siswa mengikuti 
pembelajaran secara online melalui aplikasi Zoom. 
Kegiatan pertama yang diikuti oleh siswa adalah Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diadakan 
selama tiga hari, tanggal 13−15 Juli 2020, dengan tema 
“Be Tough, Be Faithful, Keep Learning” yang artinya 
menjadi kuat (tegar), yakin, dan terus belajar. 

Dalam kegiatan ini, para siswa diajak untuk mengenal 
lingkungan sekolah, tata tertib, Mandat Budaya Sekolah, 
budaya SADAR, serta memahami pencegahan penularan 
COVID- 19 dan Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) dengan cara menjaga kesehatan, menjaga 
kebersihan, makan sayur dan buah, serta beristirahat 
dengan waktu yang cukup. Kegiatan ini dikemas dalam 
berbagai aktivitas yang menarik, seperti: makan buah 
bersama, gerak dan lagu, membuat keterampilan 
sederhana, bernyanyi, dan berbagi pengalaman selama 
liburan. Selain itu, para siswa juga berkenalan dengan 
teman-teman baru serta para guru yang ramah dan seru. 

Dengan kegiatan ini, para siswa diharapkan tidak 
hanya mengenal lingkungan dan budaya sekolah, tetapi 
juga dapat menjadi penerus bangsa yang kuat (tegar), 
yakin, dan mau terus belajar untuk meraih keberhasilan.

Welcome back, kids..! Tak 
terasa bulan Juli sudah 
datang lagi, ya…! Hmm… 

bulan yang biasanya ditunggu-tunggu 
oleh kalian semua untuk bisa bertemu 
dengan teman-teman di kelas yang 
baru, pastinya setelah beberapa minggu 
libur kenaikan kelas. Bulan Juli juga 
merupakan bulan yang ditunggu oleh 
bapak dan ibu guru SD Kristen Petra 
9 untuk bertemu dan berkenalan 
dengan siswa-siswi yang baru naik 
kelas. Ahhhh… tetapi bulan Juli pada 
tahun 2020 ini terasa sangat berbeda 
dari bulan Juli pada tahun-tahun 
sebelumnya, karena kita masih berada 
dalam situasi yang tidak memungkinkan 
untuk bertemu secara langsung. Kita 
pun harus memulai tahun ajaran 
2020/2021 dengan cara yang berbeda. 
Kita harus kembali berjumpa dan saling 
menyapa melalui aplikasi Zoom. 

Tahun ajaran baru ini dibuka 
dengan adanya MPLS (Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah) serta ibadah 
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awal tahun ajaran. Pada saat MPLS, 
biasanya siswa-siswi kelas I akan diajak 
untuk mengelilingi lingkungan sekolah 
bersama-sama, supaya mereka bisa 
mengenali lingkungan sekolah yang 
baru. Akan tetapi, kali ini siswa diajak 
mengelilingi kelas secara virtual saja. 
Sunggguh menyedihkan.... Walaupun 
begitu, ternyata semangat para siswa 
dalam menyambut tahun ajaran baru 
ini sungguh luar biasa! Semua siswa 
antusias mengikuti pelajaran, bahkan 
pada saat mengikuti ibadah awal 
tahun ajaran yang disaksikan lewat 
YouTube. 

Melalui ibadah ini, kiranya bisa 
menambah semangat para siswa 
SD Kristen Petra 9 untuk menjalani 
tahun ajaran 2020/2021 di tengah 
situasi pandemi ini. Tetap semangat 
belajar, ya! Semoga pandemi 
COVID-19 ini segera berakhir, 
dan kita bisa kembali belajar 
seperti dahulu, serta bisa bermain 
bersama teman-teman kembali...!



Biarkan Bintang Itu

Bersinar

Ibadah Awal Tahun Ajaran

Itulah tema acara pelepasan siswa kelas VI SD Kristen Petra 10 pada hari Senin, 
tanggal 15 Juni 2020, pukul 16.00 WIB, yang dapat disaksikan melalui live streaming 
di Petra 10 Elementary School YouTube channel. Bintang merupakan cahaya yang 

menyinari bumi, demikian pula siswa yang lulus kelas VI. Mereka diharapkan dapat 
menjadi terang dalam perjalanan panjang yang bernama... masa depan. 

Acara diawali dengan pemutaran video ungkapan perasaan guru dan siswa yang 
tidak bisa berinteraksi di sekolah karena adanya pandemi Covid 19, sampai akhirnya 
mereka dapat menyelesaikan pendidikan dan lulus. Momen kebersamaan sangat 
terasa saat guru melihat ruangan dan tugas siswa di kelas. Ingatan akan ekspresi 
dan perilaku siswa seakan menjadi bagian dari acara pelepasan pada hari 
tersebut. Rasa bangga dan haru dirasakan karena mereka telah mengukir 
prestasi sekaligus pengalaman berharga selama di SD Kristen Petra 10.

Sepanjang live streaming, acara diisi dengan penampilan siswa, mulai 
dari vocal group, solo vokal, dance, hingga pengumuman juara umum yang 
disampaikan oleh Ibu Theresia Adriana selaku Kepala SD Kristen Petra 
10. Live streaming diakhiri dengan menayangkan foto kegiatan selama 
mereka bersekolah di SD Kristen Petra 10. Semoga kebersamaan yang 
dirasakan oleh siswa selama enam tahun belajar, memberi pengalaman 
berharga bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati.

Pagi ini terasa indah dan berbeda 
dari hari sebelumnya. Hari Jumat, 
tanggal 17 Juli 2020, adalah hari 

yang sangat aku nantikan bersama 
teman-temanku di SD Kristen Petra 11. 
Kami segera bergabung melalui Zoom 
untuk mengikuti kebaktian pembukaan 

tahun ajaran. Pelaksanaan kebaktian 
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yang agak berbeda bila dibandingkan 
dengan tahun-tahun sebelumnya, yang 
bisa kami hadiri secara langsung. Bapak 
Danny Nobret, S.Th. memimpin ibadah 
dengan tema mengenai “El Shaddai” 
dan mengambil bacaan Alkitab dari kitab 
Bilangan 13:30.

Acara ini diawali dengan 
menyanyikan bersama sebuah 

pujian berjudul “Memuji Tuhan 
selalu”, yang sudah dikemas 
menjadi sebuah video yang 
disiarkan secara bersamaan 
melalui Zoom. Terdengar suara 
teman-temanku menyanyi 
dengan semangat. Guru 

mengajak kami 
berdiri dan bertepuk 
tangan mengikuti 
irama lagu yang 
dinyanyikan. Aku 
merasa senang 
sekali. Terselip 
kerinduanku untuk 
bertemu teman-

teman dan mengikuti ibadah secara 
langsung. Melalui video tersebut, juga 
terlihat beberapa guru memimpin 
kebaktian dengan iringan musik yang 
merdu. Aku dan teman-teman terus 
mengikuti kebaktian ini dengan baik.

Dalam khotbahnya, Bapak Danny 
mengingatkan akan beberapa hal, di 
antaranya:
1. Kita harus bersyukur karena Allah itu 

selalu menyertai kita, sebab Allah itu 
mahakuasa.

2. Kita memohon Allah memelihara 
kita di kelas yang baru. Tuhan itu 
baik. Kasih setia-Nya untuk selama-
lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap 
turun-temurun. Apalagi pada 
masa pandemi ini, pemeliharaan 
Tuhan nyata menyertai kita. Tuhan 
memberikan kita kesehatan, 
kepandaian, dan hikmat, dalam 
menjalani proses belajar.

3. Kita tidak boleh menyerah, tidak 
boleh berputus asa, dan tetap 
semangat walau belajar dari rumah.



Tetap Bersukacita

dan Semangat

Jauh di Mata, Dekat di Hati

Awal tahun ajaran baru 2020/2021 
telah tiba. Pandemi COVID-19 
yang belum berlalu, membuat 

kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 12, 
masih harus stay at home. Melakukan 
metode pembelajaran daring harus 

Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) adalah saat 
para siswa mengenal akan 

guru, teman, tata tertib, dan lingkungan 
di sekolah. Berbeda dengan tahun lalu, 
MPLS di SD Kristen Petra 13 berjalan 
secara daring. Hal ini menaati peraturan 
Menteri Pendidikan RI untuk melakukan 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hingga 
akhir tahun. Kegiatan ini dimulai pada 
tanggal 13 Juli 2020 hingga 16 Juli 2020. 
Setiap jenjang telah mempersiapkan 
kegiatan interaktif yang dapat dilakukan 
secara daring.

Pada hari pertama, kegiatan ini 
diisi dengan memperkenalkan guru, 
teman-teman sekelas, dan tata tertib di 
sekolah selama PJJ. Banyak kegiatan yang 
dilakukan siswa dalam kegiatan MPLS 
ini, antara lain membuat gambar jerapah 
dari tangan, membuat puppet dari 

tetap kami jalani. Bertemu dengan 
teman-teman dan bapak/ibu guru via 
Zoom.

Meskipun demikian, kami tetap 
bersyukur dan bersukacita mengawali 

belajar kami ini. Bangun pagi, 
mengenakan seragam putih 
merah, dan bersiap di layar 
laptop atau smartphone untuk 
mengikuti pembelajaran jarak 
jauh via Zoom.

Kami mengawali 
kebersamaan pada awal tahun 
ajaran ini pada hari Senin, 
tanggal 13 Juli 2020, dengan 
kegiatan renungan awal 
minggu (renami) perdana 
lewat tayangan YouTube. Tema 

yang mendasari ibadah kami 
adalah “Tangan Tuhan yang Pegang” 
(Yesaya 41:13). Firman Tuhan mengajak 
kami semua untuk memiliki semangat 
dan pengharapan di dalam Tuhan, 
bahwa kami pasti bisa menjalani proses 
belajar meski secara daring di tengah 

pandemi COVID-19.
Selama tiga hari pertama, kami 

mengikuti Layanan Orientasi Sekolah 
(LOS). Kami diajak kembali untuk 
memiliki pembiasaan baik dalam 5S, 5 
Kata Ampuh, dan SADAR. Selain itu, kami 
saling menyapa dan memperkenalkan 
diri di kelas kami masing-masing. Ada 
beberapa teman baru yang bergabung 
dengan kami di SD Kristen Petra 12. 
Wow…! Betapa senangnya punya banyak 
teman. Kami pun makin siap dan mantap 
untuk mengikuti setiap pembelajaran 
lewat Zoom, karena bapak dan ibu 
guru selalu bersemangat dan siap 
membimbing kami semua. 

Itulah sepenggal cerita kami pada 
awal tahun ajaran 2020/2021 ini. 
Bagaimana dengan sekolah kalian? 
Semoga pandemi COVID-19 ini segera 
berlalu ya, teman-teman! Supaya kita 
bisa segera belajar bersama di sekolah 
seperti biasanya. Salam sehat dan tetap 
semangat! Tuhan Yesus memberkati.

kertas origami, membuat magicbox, 
senam bersama, membuat kata 
buah-buah roh, dan masih banyak 
lagi. Pada setiap akhir kegiatan, 
guru memberikan kesempatan 
kepada para siswa untuk saling 
menyapa agar lebih akrab. Wah, 
sungguh asyik! Kegiatan ini juga di-
update melalui official Instagram 
milik sekolah. Sesuai dengan 
pepatah yang mengatakan “Jauh 
di mata, namun dekat di hati”, 
melalui MPLS secara daring 
ini, walau saling berjauhan di 
rumah masing-masing, siswa 
masih dapat mengakrabkan 
diri bersama dengan guru 
dan teman-teman. Semangat 
memasuki tahun ajaran 
2020/2021. Tuhan memberkati!
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Welcome Back 

to School

We Know
Who Holds Tomorrow

Halo, teman-teman... tanggal 13 Juli 2020 merupakan 
hari pertamaku menjadi murid SD Kristen Petra 1. 
Hari pertama, aku mengikuti pembelajaran secara 

online, karena pandemi COVID-19 masih mewabah di 
Indonesia, terutama di Kota Surabaya. Walaupun pada 
semester awal ini pembelajaran dilakukan secara daring, 
hal itu tidak membuat hatiku sedih, karena aku tetap bisa 
melihat serta menyapa guru dan teman-teman baru.  

Masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan 
selama tiga hari, yaitu pada tanggal 13−15 Juli 2020. Hari 
pertama adalah acara perkenalan dengan kepala sekolah, 
para guru, dan karyawan di SD Kristen Petra 1. Selain itu, 
ada juga pengenalan lingkungan sekitar sekolah. Aku dapat 
melihat ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang komputer, 
ruang UKS, dan lain-lain, walaupun melalui tayangan video. 
Aku sangat senang dan puas karena kerinduanku akan 
lingkungan sekolah, teman-teman, dan para guru, telah 
terobati.

Pada hari kedua di kelas tiga, guru membacakan 
cerita yang bertema patriotisme, yaitu tentang tokoh 
pewayangan Werkudara. Kisah hidup Raden Werkudara 
dipenuhi dengan ketekunan dan ujian. Ia adalah penegak 
Kerajaan Amarta yang memegang keadilan dan kebenaran. 
Dia tidak pernah takut kepada siapa pun. Kesaktiannya 
sangat luar biasa, tidak mengenal basa-basi kepada siapa 
pun, selalu berkata jujur, dan sangat menghormati wanita, 
terlebih ibunya. Ketika perang Baratayuda meletus, Raden 
Werkudara tampil sebagai senopati agung yang berhasil 
membunuh hampir semua petinggi Kurawa. Nah... itulah 
sifat kesatria dan kepahlawanan dari Werkudara yang patut 
kalian contoh.

Pada hari ketiga, aku mendapat pengetahuan 
mengenai budaya SADAR, 5 Kata Ampuh, dan 5S. Budaya 
SADAR, meliputi: Sampah dibuang pada tempatnya, Antre, 
Datang tepat waktu, Antusias dalam belajar, Rasa memiliki. 
Untuk 5 Kata Ampuh, antara lain: salam, permisi, maaf, 
tolong, dan terima kasih. Untuk 5S, yaitu: senyum, salam, 
sapa, sopan, dan santun.

Inilah pengalaman belajarku di sekolah yang baru 
melalui pembelajaran daring. Aku sangat gembira dan 

bersemangat untuk melakukan segala 
sesuatu lebih baik lagi, terutama belajar di 
kelas yang baru. Semangat...!!!

Happy graduations for all the students of 6th 
graders. We wish you all to stay healthy and safe 
at home. Tidak terasa... semester genap ini telah 

berakhir. Meskipun semester ini kita lalui dengan kondisi 
yang tidak biasa, siswa-siswi SD Kristen Petra 5 tetap 
semangat dalam mengikuti pembelajaran melalui daring 
hingga akhir tahun ajaran 2019/2020, khususnya siswa 
kelas VI yang pada bulan Juni 2020 telah menyelesaikan 
pendidikan jenjang SD. 

Tibalah hari yang mendebarkan, tepatnya tanggal 
15 Juni 2020, kelulusan siswa kelas VI akan diumumkan 
oleh Ibu Kimiati Kusumadjaja, S.Pd.,M.M. melalui Zoom 
Meeting. Dan akhirnya.... Horreee...!!! Semua siswa 
dinyatakan lulus 100%. Tampak kebahagiaan terpancar 
dengan jelas saat pengumuman kelulusan selesai 
dibacakan.

Untuk merayakan kelulusan siswa kelas VI SD Kristen 
Petra 5, diadakan acara pelepasan dengan tema “We 
Know Who Holds Tomorrow” pada tanggal 17 Juni 2020. 
Melalui tema tersebut, siswa-siswi kelas VI diharapkan 
tetap semangat untuk berkarya dan berjuang pada 
jenjang yang lebih tinggi (SMP), karena ada tangan Tuhan 
yang  selalu menjaga. Nah... acara pelepasan ini dikemas 
dengan menarik, yaitu ada renungan yang terambil dari 
Yesaya 41:10, yang dibawakan oleh Bapak B.E.P. Alfius, 
S.Si.Teol., serta penampilan dari teman-teman kelas VI. 
Acara ini diadakan melalui Zoom Meeting, dan diikuti oleh 
seluruh siswa kelas VI dengan didampingi oleh orang tua 
serta para guru SD Kristen Petra 5. Teman-teman yang 
ingin menyaksikan acara ini bisa melihatnya di channel 
YouTube SD Kristen Petra 5. Jangan lupa juga subscribe 
untuk mengikuti acara-acara yang menarik lainnya, yaa…! 
See you..!
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SMP Kristen Petra 3

Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) SMP Kristen 
Petra 3 mulai dilaksanakan 

pada hari Senin, tanggal 13−15 Juli 
2020. Kegiatan MPLS pada awal tahun 
ajaran baru ini memang berbeda dari 
sebelumnya. Biasanya, siswa kelas VII 
bertatap muka secara langsung dengan 
bapak atau ibu guru serta teman-teman 
sebaya. Tetapi di tengah situasi pandemi 
COVID-19, semua aktivitas dilakukan 
di rumah secara daring (online). Meski 
begitu, kegiatan MPLS secara daring 
tetap disambut hangat dan semangat 
oleh para siswa kelas VII.

Hari pertama, seluruh keluarga SMP 
Kristen Petra 3 berkumpul lewat aplikasi 
Zoom. Kegiatan dimulai dengan ibadah 
pembukaan yang dipimpin oleh bapak 
dan ibu guru pengajar PAK (Pendidikan 
Agama Kristen), dan dilanjutkan oleh 
kepala sekolah yang memberikan 
sambutan dalam prosesi pembukaan 
MPLS. Mengingat MPLS adalah masa 
pengenalan, maka siswa juga dikenalkan 
dengan lingkungan sekolah (school tour) 
melalui video. Tak hanya lingkungan 
sekolah, budaya sekolah juga dikenalkan 
sejak dini kepada para siswa kelas VII 
yang notabene sedang menapaki jenjang 
baru. Mereka sangat senang melihat 
para guru yang menyampaikan materi 
MPLS meski secara daring. Terlebih, 
mereka diberitahu beragam budaya 
sekolah dan tugas penting pada akhir 
sesi tersebut. 
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Kegiatan hari 
kedua, para siswa 
tampak sudah mulai 
bersosialisasi dengan 
teman ataupun 
bapak dan ibu guru 
pengajar. Sebelum 
materi, kegiatan 
selalu diawali dengan 
ibadah pagi. Lalu, 
siswa dikenalkan 
dengan nilai-nilai 
patriotisme yang 
disampaikan oleh 
Ibu Yuyun (guru 
PPKn). Setelah 
memahami materi 
tersebut, para 
siswa kelas VII 
diwajibkan untuk 
mengerjakan 
tugas dengan 
tema 
patriotisme. 
Serunya lagi, 
para siswa 
bisa memilih 
mengerjakan tugas tersebut dalam 
bentuk video, puisi, tarian, atau artikel. 
Mereka bebas berkreasi sesuai dengan 
talenta atau minat masing-masing. Wah, 
yang pasti segenap para guru dan kakak-
kakak OSIS bangga sekali dengan adik 
kelas ini, karena antusiasmenya yang 
luar biasa.

Tak terasa, kegiatan MPLS sudah 
memasuki hari terakhir. Rangkaian 
kegiatan ditutup dengan ibadah 
penutupan, dan dilanjutkan dengan 
penerimaan siswa baru yang dilakukan 
secara simbolis. Setelah sesi pengenalan 
lingkungan dan budaya sekolah, 
serta sosialisasi kurikulum, kegiatan 
dilanjutkan dengan kegiatan parenting. 
Para orang tua mengikuti kegiatan 
parenting secara daring, sembari para 
siswa kelas VII mengerjakan tugas pada 
hari terakhir.

Para guru dan kakak OSIS berharap 
bahwa ilmu dan petuah dari kegiatan 
MPLS ini tidak pernah dilupakan. Kami 
juga mendoakan yang terbaik untuk 
kalian semua. Ingat moto kita... “Smart 
in Words, Attitude, and Thought”. 
Selamat memasuki awal baru di kelas 
VII, dan juga selamat datang di keluarga 
besar SMP Kristen Petra 3! Tuhan Yesus 
memberkati.

oleh: Jesslyn Naomi
OSIS SMP Kristen Petra 3

Menyambut Anggota Keluarga Baru



MPLS Daring Tanpa Garing

di Zona Virtual

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru 
(MPLS PDB) pada tahun ini yang berlangsung pada 
tanggal 13−15 Juli 2020, memang menarik dan berbeda 

dari biasanya. Tentu saja karena masa pandemi COVID-19 yang 
belum berakhir. Meski demikian, ada cara virtual yang dapat 
menyatukan seluruh siswa baru tahun ajaran 2020/2021 untuk 
mengenal SMP Kristen Petra 4 sebagai rumah kedua bagi 
mereka.

 Ya! Kita semua tahu bukan, melalui aplikasi Zoom, para 
siswa bisa diajak untuk saling mengenal, saling menyapa, dan 
mendapatkan banyak informasi tentang sekolahnya, mulai dari 
program-program sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tata 
tertib, seputar kurikulum, budaya sekolah, hingga materi-materi 
pendukung lainnya. Pada tahun ajaran ini, para siswa baru 
diajak mengenal dan memulai seluruh kegiatannya dengan tema 
“Looking Forward for the Future”, sehingga para siswa memiliki 
sikap optimistis dalam menjalani dan menghadapi aral rintangan 
yang ada di depannya. 

Dari pelaksanaan rangkaian acara MPLS PDB kali ini, 
diharapkan bisa memberi kesan tersendiri dan menjadi 

Pembelajaran tahun ajaran baru 
2020/2021 siap dimulai. Sekolah 
memulai segala aktivitas rutin awal 

tahun ajaran, di antaranya adalah Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi 
siswa baru. Hal ini juga menjadi sesuatu 
yang baru bagi sekolah, mengingat MPLS 
harus dilakukan secara daring.

Demikian halnya dengan SMP 
Kristen Petra 5, yang memiliki jargon 
“TRAVEJES, Yes We Can”. Kegiatan 
MPLS dengan tema “Downright, Active, 
Religious, Innovative, New Generation 
(DARING)” dilaksanakan pada tanggal 
13–15 Juli 2020. Harapan dengan adanya 

pembelajaran 
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kenangan bagi seluruh peserta didik baru. Semoga pandemi 
ini segera usai, sehingga para bapak dan ibu guru SMP 
Kristen Petra 4 dapat berjumpa serta menyapa secara 
langsung siswa-siswi kelas VII yang baru.

oleh: OSIS SMP Kristen Petra 4

Saling Kenal

secara daring ini, siswa baru bisa 
menjadi generasi baru yang tangguh, 
aktif, inovatif, dan religius. Sebagai awal 
kegiatan, tanggal 10 Juli 2020, sekolah 
mengundang orang tua dan siswa baru 
via Zoom untuk berkenalan dengan wali 
kelas dan mentor. Bisa dibayangkan 
ribetnya... siswa yang baru lulus SD 
diajak ber-Zoom ria bersama orang 
tua. Ada banyak kendala yang harus 
dihadapi, di antaranya: sinyal tidak 
stabil, belum bisa menggunakan Zoom, 
tidak punya gawai sendiri, dan yang lain.

Hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, 
kegiatan diawali dengan ibadah dan 
pengenalan lingkungan sekolah. Dari 

tayangan video, siswa 
baru diperkenalkan 
dengan ruang-ruang 
yang ada di sekolah. 
Tak ketinggalan, 
dikenalkan pula bapak 
dan ibu guru pengajar. 
Hari kedua, siswa 
diperkenalkan dengan 
kurikulum dan tata 
tertib sekolah. Begitu 
pentingnya kurikulum 
pada masa new normal 

ini, sehingga orang tua diundang hadir 
untuk dapat memahami dengan benar. 

Pada hari terakhir, siswa diajarkan 
cara mengaplikasikan Learning 
Management System (LMS) yang 
akan diterapkan di sekolah. Mulai dari 
membuat akun, login, cara belajar, 
sampai melaksanakan tes. Agar mereka 
nanti benar-benar menjadi “daring”, 
siswa diberi tugas membuat video. Video 
pertama tentang Respect, Advance, 
Internalize, Share, Empower (RAISE) yang 
diwujudkan dalam kegiatan siswa di 
rumah. Video kedua dengan tema “My 
New Normal, My Commitment“, yakni 
video komitmen siswa selama menjadi 
siswa di SMP Kristen Petra 5.

Tentu hal itu bukan perkara mudah, 
bagi siswa, guru, sekolah, ataupun orang 
tua dalam melaksanakan pembelajaran 
pada masa pandemi. Saling bekerja 
sama dan bersinergi, menjadi kunci 
keberhasilan dalam setiap kegiatan. 
Semoga dalam kegiatan MPLS DARING 
ini, semua kendala dapat diatasi dengan 
baik. Bravo MPLS DARING, bravo 
Travejes! God bless you all...!

oleh: CiCi



Dekat di Hati

Generation

Sebuah pantun pembuka, dibacakan 
untuk mengawali acara kelulusan 
siswa kelas IX SMP Kristen Petra 

1 tahun ajaran 2019/2020. Kelulusan 
pada tahun ini memang berbeda 
dibandingkan pada tahun-tahun 
sebelumnya, karena adanya pandemi 
COVID-19. Acara yang biasanya 
dilangsungkan secara meriah di sekolah, 
pada tahun ini dilaksanakan secara 
daring. Sekalipun dilakukan secara 
daring, tidak mengurangi kemeriahan 
acara kelulusan karena dimeriahkan 
oleh penampilan dance dan nyanyian 
yang luar biasa dari siswa-siswi SMP 
Kristen Petra 1. Acara diawali dengan 
menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, dan 

Naik kuda menggunakan pelana
Pelananya yang warna merah
Meskipun terpisah jarak karena korona
Acara graduation tetap meriah

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (physical 
distancing), SMP Kristen Petra 2 menyelenggarakan  acara 
Pelepasan Siswa Kelas IX secara virtual pada hari Jumat, 

tanggal 12 Juni 2020. Siswa kelas IX mengikuti seremoni dari rumah 
masing-masing. Namun demikian, tetap ada perwakilan siswa kelas 
IX yang hadir ke sekolah, yaitu siswa yang meraih Juara Umum 
I, II, dan III. Para panitia telah bekerja keras menyiapkan segala 
sesuatunya. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2020, segenap warga SMP 
Kristen Petra 2 bersama-sama menyaksikan acara Pelepasan Siswa 
Kelas IX melalui channel YouTube (https://youtu.be/1jOngWvPV00). 

Puji Tuhan atas anugerah dan pertolongan Tuhan sehingga 
acara ini bisa terlaksana dengan baik. Meski ada perasaan sedih 
karena tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kami tetap bersyukur 
bisa melaksanakan acara ini. Momen ini akan menjadi satu memori 
sepanjang masa. A miracle generation... suatu generasi yang 
tangguh, yang mampu menyelesaikan studinya di tengah pandemi 
COVID-19. Selamat dan sukses untuk siswa kelas IX tahun ajaran 
2019/2020. Be a miracle generation...! Tuhan Yesus memberkati.
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“
Jauh di Mata

dilanjutkan dengan ibadah syukur yang 
dilayani oleh Pdt. Marojahan Sijabat.  

Setelah ibadah, masuk ke acara 
utama, yaitu prosesi pengalungan 
medali, pengumuman, serta 
penghargaan bagi siswa berprestasi. 
Juara Umum I diraih oleh Braley Widjaja 
dari kelas IX-1, Juara Umum II diraih 
oleh Sherly Anastasia dari kelas IX-3, dan 
Juara Umum III diraih oleh Fiona Zhang 
dari kelas IX-3. Selain pengumuman 
juara umum, ada juga penghargaan bagi 
siswa berprestasi OSN, yaitu Kevin Lius 
Bong dari kelas IX-3, dan penghargaan 
bagi siswa berprestasi di bidang 
nonakademik, antara lain tim bola 
basket putra dan putri serta tim dance di 

ajang JRBL. Wah.. selamat, ya!!
Seusai pengalungan medali dan 

pengumuman siswa berprestasi, acara 
selanjutnya adalah catatan akhir sekolah. 
Sebuah video kilas balik perjalanan 
siswa-siswi kelas IX selama bersekolah 
di SMP Kristen Petra 1. Dalam video 
catatan akhir sekolah, terdapat juga 
pesan dan kesan dari para wali Kelas, 
perwakilan alumni, dan orang tua. Acara 
ditutup dengan pembacaan janji alumni 
dan menyanyikan “Mars Petra”, serta 
persembahan lagu dari Bryant, Rachel, 
Olivia, dan Theophilus. Graduation is not 
the peak of your journey. This is the new 
beginning of your next journey because 
learning is such a never ending process.

Be a Miracle



Wisuda identik dengan acara 
seremonial yang melibatkan 
banyak orang di dalamnya, 

berkumpul dan mengikuti serangkaian 
acara dengan khidmat. Namun pada 
masa pandemi COVID-19 ini kita 
dilarang untuk berkumpul, apalagi 
mengelar kegiatan dengan melibatkan 
banyak orang dalam satu ruangan. 
SMK Kristen Petra selalu berkomitmen 
untuk memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19 dengan selalu memperhatikan 
protokol kesehatan yang dicanangkan 
oleh pemerintah. Atas dasar itu, SMK 
Kristen Petra menyelenggarakan wisuda 
siswa-siswi SMK Kristen Petra lulusan 
tahun 2020 secara online. Acara ini 
tayangkan di kanal YouTube SMK Kristen 
Petra pada tanggal 5 Juni 2020, dengan 
tema “Melangkah Bersama Menuju 
Perubahan”.

Acara dibuka oleh pembawa 
acara, yaitu Bapak Indrajid dan Ibu 
Juniarti, dengan ucapan syukur atas 
terselenggaranya acara tersebut. 
Selanjutnya, menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” dan “Mars Petra” 
dengan panduan tayangan video. Doa 
pembuka oleh Bapak Prasadja Adi 
sekaligus pembacaan ayat 

15

Alkitab yang menjadi 
landasan firman Tuhan 
dalam acara tersebut, 
yaitu diambil dari Roma 
12:2. Selanjutnya, sambutan 
dari Ibu Rinto selaku kepala 
sekolah, menjadi motivasi 
dan kebanggaan bagi para 
siswa yang menjalani wisuda. 
Beliau menyampaikan ucapan 
selamat sekaligus motivasi 
kepada para siswa, serta tidak 
lupa ucapan terima kasih 
kepada Dewan Pengurus PPPK 
Petra, orang tua murid, dan 
guru. Sesi selanjutnya adalah 
laporan kelulusan dari wakil kepala 
sekolah bidang kurikulum, yaitu Bapak 
Heru Sunar, yang mana sebanyak 
152 siswa kelas XII SMK Kristen Petra 
dinyatakan lulus 100%, sebelum diakhiri 
dengan pesan: “Terus berjuang, tetap 
semangat!”

Selanjutnya adalah prosesi wisuda 
SMK Kristen Petra angkatan ke-49. 
Secara berurutan, diawali dari jurusan 
Teknik Elektronika Industri yang diwakili 
oleh wisudawati Anita Octaviani, Teknik 
Pemesinan diwakili oleh wisudawan 

Axlindo Fajar, Teknik Kendaraan 
Ringan diwakili oleh 
wisudawan Eric Kurniawan 
Sanjaya, dan terakhir adalah 
Teknik Komputer dan 
Jaringan yang diwakili oleh 
wisudawati Melani Wijaya. 
Sesi lalu disambung dengan 
pemberian penghargaan 
bagi siswa berprestasi 
nonakademik, yaitu diraih 

oleh wisudawan Zahwa Kautsar Mustoffa 
Adila. Selanjutnya adalah sambutan 
dari Melani Wijaya sebagai perwakilan 
siswa, dan Ibu Titiek Soerjani sebagai 
perwakilan orang tua siswa. 

Tak kalah penting adalah sambutan 
dari Bapak Tjutjuk Supariono, anggota 
Komisi D DPRD Kota Surabaya yang juga 
alumnus SMK Kristen Petra tahun 1999. 
Beliau berpesan kepada alumni tahun 
2020 untuk senantiasa berusaha di jalan 
Tuhan. SMK bisa! Penutup dari rangkaian 
acara tersebut adalah pembacaan janji 
alumni dan diakhiri doa penutup oleh 
Bapak Agustinus Ratuanik.

Wisuda SMK Kristen Petra secara 
online tidak mengurangi esensi dan 
khidmatnya. Semoga para siswa 
yang mengikuti bisa mensyukuri 
terselenggarannya acara ini dengan 
penuh perenungan akan besarnya berkat 
Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. 
Stay safe, stay healthy, and wish you the 
best future!

Online Graduation
TraVoHS



Semangat MPLS

Stepping Into the New Normal

Hari pertama masuk sekolah merupakan saat yang 
ditunggu-tunggu oleh para siswa. Sebuah kebahagiaan 
bahwasannya kembali bersekolah di sekolah baru pada 

jenjang yang lebih tinggi. Namun, saat ini salah satu topik 
yang ramai dibicarakan pada hari pertama sekolah tahun 
ajaran 2020/2021 adalah penyelenggaraan Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS). Masa sebelum pandemi, momen 
ini adalah situasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para 
siswa. Beragam kehebohan seputar pernak-pernik MPLS 
ramai dibicarakan. Mulai dari materi, kegiatan, sampai atribut 
yang dibawa. Namun, apa daya untuk tahun ajaran ini semua 
dilakukan secara daring.

Sama halnya di SMA Kristen Petra 1, pelaksanaan MPLS 
dilakukan dengan cara online, menggunakan aplikasi Zoom 
dan juga live streaming di YouTube mulai tanggal 13−16 Juli 
2020. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah “Never 
Give Up to be Gritty People”. Bagaimana kami diajarkan dan 
diingatkan kembali agar tidak mudah pantang menyerah 
dalam segala situasi dan terus menjadi pribadi yang tangguh.

Kegiatan MPLS merupakan salah satu kegiatan penting, 
yang mana kami diberikan orientasi mengenai wawasan 
wiyata mandala, tata tertib sekolah yang seharusnya 
dapat dipahami dan dipatuhi meskipun dilakukan saat 
pembelajaran secara daring, serta bagaimana kami mengerti 
dan memahami tentang berinteraksi di lingkungan sekolah. 
Saat MPLS itu juga disampaikan mengenai kegiatan-kegiatan 

MPLS pada tahun ini berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya. Jika 
sebelumnya dilakukan dengan 

tatap muka, observasi, dan saling 
bersalaman, pada tahun ini dilakukan 
secara daring. Tentu saja konsep 
kegiatan dirancang sedemikian rupa, 
sehingga para peserta MPLS tetap dapat 
mengenal lingkungan sekolah, para guru, 
kakak-kakak OSIS, hingga memahami 
tata peraturan menjadi siswa. Rangkaian 
kegiatan dibuka dengan pra-MPLS yang 
dilaksanakan tanggal 10 Juli 2020, dan 
diakhiri tanggal 16 Juli 2020.
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apa saja yang terdapat di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler 
maupun ekstrakurikuler. Menekankan penguatan pendidikan 
karakter, tak lupa disampaikan juga dalam kegiatan ini. Selain 
mengenai wawasan wiyata mandala dan pendidikan penguatan 
karakter, dalam MPLS disampaikan mengenai berbagai macam 
hal yang harus dilakukan oleh kami untuk bersama-sama 
memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bentuk edukasi 
kepada kami untuk patuh dan mendisiplinkan diri dengan 
penuh kesadaran tinggi akan bagaimana menerapkan protokol 
kesehatan dalam keseharian.

Tidak masalah jika MPLS pada tahun ajaran ini dilaksanakan 
tidak seperti biasanya, mengingat kondisi yang ada. Namun, 
semangat itu tidak luntur bagi kami. Babak baru, masa 
baru, sekolah baru, dan semangat yang baru juga. Kami siap 
menghadapi bersama-sama!

oleh: Aylena Laurencia Novita Liminto

MPLS SMA Kristen Petra 4 
mengangkat tema “Stepping Into the 
New Normal” untuk membekali siswa 
akan segala hal tentang tata krama, tata 
tertib, wiyata mandala, bela negara, 
hidup sehat, dan sebagainya, di tengah 
keadaan new normal ini. Nama tiap 
kelas juga bernuansa new normal, yaitu 
Adaptability, Immunity, Healthy, dan 
Safety. Melalui aplikasi Edpuzlle dan 
Zoom Meeting, semua materi diberikan 
kepada siswa. 

Meski dilakukan secara daring, 
hal tersebut tidak menyurutkan 
semangat para siswa. Setiap hari, 
mereka melihat update badges, 

yaitu reward yang di-upload melalui 
Google Classroom, yang didapatkan 
jika mereka disiplin serta aktif dalam 
mengikuti setiap kegiatan. Reward ini 
dikumpulkan hingga hari terakhir untuk 
mendapatkan sertifikat bagi peserta 
MPLS teraktif dan terdisiplin. Tidak 
lupa juga, diumumkan peserta MPLS 
favorit berdasarkan banyaknya jumlah 
penonton tayangan video Twibbon 
yang di-upload di Instagram masing-
masing dengan hashtag #MPLSA4PETRA 
#SteppingIntoTheNewNormal.

Hal yang memperlihatkan kreativitas 
siswa juga diperlihatkan dalam kegiatan 
gali talenta. Para siswa menampilkan 
talenta secara bergantian dengan 
diiringi musik yang dinyanyikan sendiri. 
MPLS memang dilakukan secara daring. 
Namun ketika kegiatan ditutup oleh 
kepala sekolah, Ibu Elizabeth Oktaviana, 
S.Pd., M.Si., tepuk tangan para peserta 
MPLS membahana. Semoga kita semua 
cepat bertemu, dalam kondisi dan situasi 
yang sudah membaik. Tuhan Yesus 
memberkati.



Damai Sejahtera
Pada tanggal 13 Juli 2020, kami, 

siswa-siswi kelas X tahun ajaran 
2020/2021, mengikuti kegiatan 

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS) yang dilaksanakan secara online 
melalui Zoom Meeting. Kegiatan MPLS 
tersebut dikemas dalam tema “Menggali 
Kebaikan dan Potensi Diri dengan 
Maksimal dari Rumah”. 

Dalam kegiatan MPLS tersebut, 
kami diajak untuk mengenal lebih jauh 
tentang SMA Kristen Petra 3, serta 
beradaptasi dengan budaya belajar 
di sekolah tersebut. Kami diberikan 
penjelasan mulai dari kurikulum yang 
dipakai dalam kegiatan pembelajaran, 
profil sekolah, sampai tata tertib 
yang ada selama mengikuti kegiatan 
pembelajaran, baik daring maupun 
luring. Setelah kami mengenal SMA 
Kristen Petra 3, kemudian kami diajak 
untuk mengenali keunikan dari SMA 
Kristen Petra 3, yaitu sekolah dengan 
muatan entrepreneurship. Muatan 
entrepreneurship di SMA Kristen Petra 
3 diimplementasikan melalui kegiatan 
koperasi siswa dan excellent point. 
Melalui dua kegiatan tersebut, kami 
belajar untuk berwirausaha. 

Setelah mengikuti kegiatan di atas, 
kami juga belajar tentang nilai-nilai 
yang perlu kami terapkan di dalam 
kehidupan sehari-hari, terutama ketika 
kami menggunakan media sosial. Nilai-
nilai tersebut kami pelajari melalui Etika 
Perilaku dan Komunikasi. Dalam 
materi tersebut, kami memperoleh 
gambaran tentang batasan-batasan 
dalam menggunakan media sosial 
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Melangkah Maju dengan

ataupun elektronik, sehingga tidak 
terjadi penyalahgunaan. Hal ini 
penting bagi kami sebagai generasi 
muda, terutama remaja, karena kami 
memiliki intensitas yang tinggi dalam 
memanfaatkan media sosial tersebut. 
Pemahaman di atas semakin dikuatkan 
dengan materi berikutnya, yaitu bijak 
bersosmed. 

Setelah pada hari pertama dan 
kedua menerima banyak paparan 
tentang sekolah dan kegiatan yang 
ada di dalamnya, serta etika dalam 
berperilaku dan bergaul, pada hari ketiga 
pelaksanaan MPLS kami mendapatkan 
imbauan dari dr. Cynthia terkait 
menyikapi pandemi COVID-19. Melalui 
materi tersebut, kami diingatkan untuk 
semakin giat menerapkan protokol 
kesehatan di mana pun kami berada, 
dengan rajin menjaga kebersihan 
(mencuci tangan), mengenakan 
masker apabila berada di luar rumah, 
berolahraga, serta menjaga pola hidup 
sehat. Dengan begitu, membantu 
kami terhindar dari dampak langsung 
COVID-19. 

Pada hari yang terakhir, kami diajak 
untuk mendengarkan paparan dari 
POLRI terkait dengan kenakalan remaja 
serta narkoba. Melalui materi ini, kami 
diharapkan dapat memiliki perilaku 
yang baik dalam kehidupan sehari-hari, 
sehingga tidak melanggar hukum dan 

tatanan masyarakat. Selain itu, kami juga 
diajak untuk menyadari dampak negatif 
dari penyalahgunaan narkotika. Melalui 
materi ini pula kami sadar bahwa 
narkotika dapat mengganggu proses 
tumbuh kembang kami, baik secara fisik 
maupun psikis. Oleh karena itu, kami 
diharapkan dapat mengendalikan diri 
dengan baik sehingga tidak terjerumus 
ke dalam tindak penyalahgunaan 
narkotika. 

Mengikuti kegiatan MPLS secara 
online merupakan pengalaman baru 
bagi kami. Bersyukur kegiatan tersebut 
bisa berjalan dengan lancar selama 
empat hari. Dengan mengikuti kegiatan 
MPLS, kami sangat terbantu untuk 
dapat mengetahui SMA Kristen Petra 
3 secara lebih mendalam, serta dapat 
belajar menyesuaikan diri dengan proses 
pembelajaran yang ada di lingkungan 
tersebut. Selamat mengikuti proses 
pembelajaran selanjutnya! Kiranya kasih 
dan penyertaan Tuhan selalu menyertai 
kita semua.



from Home

Terhitung sejak Maret 2020, Indonesia telah dilanda 
pandemi COVID-19 layaknya banyak negara di berbagai 
belahan dunia. Lingkungan sekolah sebagai tempat 

belajar para siswa terpaksa ditutup bagi aktivitas pembelajaran 
tatap muka. Kondisi ini terus berlanjut hingga masa pergantian 
tahun ajaran pada bulan Juni-Juli 2020. Menyambut tahun 
ajaran baru 2020/2021, SMA Kristen Petra 5 terpanggil untuk 
tetap memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan, 
sekalipun tantangan situasi saat ini tak akan mudah. Dengan 
tetap berhikmat dan membangun kesiapan yang matang untuk 
pembelajaran pada era new normal, pelaksanaan aktivitas 
sekolah diawali agenda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS) yang dilaksanakan pada tanggal 13–16 Juli 2020. 
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring, sesuai dengan arahan 
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Para siswa 
kelas X sebagai peserta MPLS, mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan dari tempat tinggal masing-masing.

Sekalipun situasi pandemi memaksa pola kegiatan 
pembelajaran menjadi berubah total, namun tekad 
mewujudkan prinsip pendidikan yang holistik sesuai dengan 
visi sekolah tetap diupayakan. Diawali dengan kegiatan 
MPLS, para guru berupaya membangkitkan gairah generasi 
pembelajar untuk tetap semangat dalam menghadapi kondisi 
ini. Melalui tema “Bringing Out the Potential from Home”, para 
siswa kelas X yang baru saja menapaki level baru pada jenjang 
SMA ini diharapkan mampu menggali dan mengeksplorasi 
segala potensi diri dari rumah masing-masing. Meski tak bebas 
dan diharuskan berdiam di dalam rumah, namun membangun 
kesadaran bahwa potensi diri tetap dapat diaktualisasikan 
menjadi perhatian penting.

Selama empat hari pelaksanaan MPLS tersebut, 
berbagai tools teknologi digunakan untuk memaksimalkan 
konsep kegiatan dari sesi ke sesi. Penggunaan aplikasi video 
teleconference seperti Zoom Meetings Cloud, menjadi sarana 
pertemuan ataupun interaksi antara siswa, guru, dan para 
narasumber pada setiap sesi. Esensi kegiatan MPLS untuk 
mengenalkan ‘wajah’ sekolah kepada para siswa diakomodasi 
dalam konsep acara yang meliputi: sosialisasi tata tertib, 
sosialisasi kurikulum, perkenalan dewan guru dan tenaga 
kependidikan, wawasan wiyata mandala, dan sebagainya. 

Keterlibatan narasumber dalam setiap sesi tidak hanya diisi 
oleh para guru, tetapi juga dihadiri oleh praktisi sesuai dengan 
tema sesi yang ditentukan, di antaranya: Kapolres Wonocolo 
dan Danramil Wonocolo beserta tim. Kehadiran para 
narasumber tersebut juga mampu menghidupkan suasana 
belajar jarak jauh dengan mengutamakan interaksi dua arah 
yang bersifat student oriented.

Meski berbagai program kegiatan sekolah rutin harus 
dihentikan sementara, begitu juga dengan fasilitas sekolah 
yang belum bisa dinikmati dan dimanfaatkan langsung 
oleh para siswa, namun keyakinan bahwa situasi pandemi 
ini akan cepat berlalu menjadi ikatan doa kita bersama. 
Pengembangan potensi diri setiap siswa tetap menjadi salah 
satu fokus utama di dalam proses pendidikan yang akan 
mereka arungi bersama. Kesulitan dan tantangan besar bisa 
saja tetap mengadang, maka sikap berhikmat kepada Tuhan 
Yesus adalah sebuah jawaban. Mari para siswa kelas X, arungi 
masa studi pada jenjang yang baru ini, meski tak biasa karena 
situasi pandemi, akan tetapi yakinlah bahwa kekuatan Tuhan 
ada pada kita semua...! #MplsDariRumah #Mpls #Smaktra5 
#SMAPetra5Hebat #Petra #Sekolah #School #Pendidikan 
#Education #GenerasiPembelajar #SiswaBerprestasi 
#GuruPenggerak #NewNormal

Bringing Out the Potential
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International Chemistry Olympiad 
(IChO) atau yang biasa disebut 
Olimpiade Kimia Internasional, pada 

tahun ini dilaksanakan dengan cara 
yang berbeda dari biasanya. Pandemi 
COVID-19 menyebabkan banyak kegiatan 
menjadi terhambat pelaksanaannya, 
termasuk IChO kali ini. Namun, pihak 
penyelenggara IChO pada tahun ini 
memutuskan untuk tetap melaksanakan 
dengan menggunakan sistem remote 
access exam.

Sistem ini baru pertama kali 
digunakan sepanjang sejarah IChO. 
Bagaimana cara kerjanya? Biasanya 
peserta dari berbagai negara 
berkumpul di negara tuan rumah untuk 
berkompetisi, namun pada tahun ini 
peserta harus berkompetisi dari negara 
masing-masing. Dengan kondisi seperti 
ini, tentu tidak memungkinkan adanya 
tes praktikum, sehingga hanya tes teori 
yang menjadi penentu hasil pemenang.

Sebelum mengikuti IChO, ada tiga 
tahap pelatnas yang harus dilewati. 

Pelatnas I untuk IChO 2020 ini diadakan 
di Bandung dan diikuti oleh peraih 
medali OSN tahun 2019. Setiap hari 
kami diberi materi oleh dosen Kimia ITB 
dan juga beberapa alumnus IChO tahun 
sebelumnya. Setiap selesai pemberian 
materi, kami diberi tes, karena pada 
dasarnya pelatnas ini juga merupakan 
seleksi. Pada pelatnas I ini, saya sempat 
jatuh sakit dan berpikir tidak akan lolos. 
Akan tetapi karena kemurahan Tuhan, 
saya masih bisa lolos ke pelatnas II 
bersama dengan tiga belas peserta lain.

Pelatnas II pada tahun ini berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya karena 
adanya pandemi COVID-19. Pelatnas 
dilakukan secara online. Saya merasa 
pelatnas ini sangatlah ketat, karena 
banyak peserta lain yang hebat. Tesnya 
pun dilakukan secara daring dengan cara 
mengirim scan hasil jawaban ke e-mail 
dosen. Sungguh merupakan mukjizat 
dari Tuhan! Saya (Ivan Candra Gunawan 
dari SMA Kristen Petra 2) dan Steven 
William (SMA Kristen Petra 1) dapat 
lolos pelatnas ini dan menjadi anggota 
perwakilan Indonesia dalam IChO 
2020. Sebelum mengikuti IChO, kami 
mengikuti pelatnas III terlebih dahulu 
sebagai persiapan terakhir yang juga 
diadakan secara daring.

Tibalah waktu yang ditunggu. 
Tanggal 25 Juli 2020, dilaksanakan tes 
teori. Saya dan Steven mengerjakan 
tes ini di Hotel Sheraton Surabaya, 
sedangkan dua anggota perwakilan 
Indonesia lainnya yang berasal dari 
Jakarta mengerjakannya di Swiss-
Belhotel Bogor. Selama mengerjakan, 
kami diawasi oleh satu pengawas dari 
dosen setempat, dan juga diawasi 
via Zoom oleh pihak penyelenggara. 
Tes ini dilaksanakan selama lima jam 
dengan jumlah soal yang banyak, 

Bronze Medal
Petra 1
Christian Senior 
High School

Silver Medal
Petra 2
Christian Senior 
High School

sehingga membutuhkan kecepatan 
dalam mengerjakannya. Pengumuman 
hasil lomba dilaksanakan pada upacara 
penutupan. Puji Tuhan! Steven William 
berhasil meraih medali perunggu, dan 
saya meraih medali perak.

Kami sangat bersyukur kepada 
Tuhan, karena kasih karunia Tuhanlah 
kami berhasil meraih medali perak dan 
perunggu dalam International Chemistry 
Olympiad 2020. Kami juga berterima 
kasih kepada Kepala SMA Kristen Petra 
1 dan Kepala SMA Kristen Petra 2, bapak 
dan ibu guru, teman-teman sekolah, 
serta orang tua kami atas dukungan 
dan doanya. Tidak lupa juga, kami 
berterima kasih kepada pembina dan 
pengajar di Litbang PPPK Petra yang 
telah membimbing dan mengajar kami 
selama ini.

oleh: Ivan Candra Gunawan
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