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Halo, teman-teman...! Apa kabar….? Semoga teman-teman sehat semua, ya...! 
Kami dari KB-TK Kristen Petra 1 ingin berbagi cerita tentang kegiatan sekolah 
kami. Meskipun dua bulan ini kami bermain dan belajar secara daring, tetapi 

kami tetap semangat, lho! Teman-teman juga, kan?
Kami, anak-anak TK B, diajak oleh Pak Argo untuk belajar memainkan alat musik 

pianika. Setelah diberi contoh memainkan nada do, re, mi, kami menirukannya 
secara bergiliran. Kemudian, kami memainkannya bersama-sama. Hehehe...! 
Asyikkkk... sekali!

Sedangkan adik-adik TK A, diajak oleh Bu Sari dan Bu Indra menempel kertas 
untuk membuat pembatas buku. Wahhh... gambarnya lucu! Setelah jadi, kami 
berfoto bersama-sama sambil tersenyum manis. Cheeeessss...!!!

Adik-adik KB juga punya kegiatan yang menarik. Untuk KB B, mereka menempel 
gambar rumah. Oh, iya... mereka belajar menempel sendiri, lho! Ibu guru 
berpesan agar mereka tidak lupa menutup lemnya kembali bila sudah 
selesai digunakan, supaya tidak kering dan tumpah. Sedangkan untuk KB 
A, mereka mewarnai gambar bola dengan krayon. Meski warnanya belum 
terlalu rapi, namun menurut bu guru, mereka sudah pintar memegang 
krayon, lho...!

Nah, teman-teman... itulah cerita sebagian kegiatan kami selama 
pembelajaran daring di sekolah. Ayo, bergabung bersama kami di KB-TK 
Kristen Petra 1! Sampai jumpa...!

Ayo Semangat Sekolah!

Game Online Competition

Dalam rangka menyambut 
datangnya Hari Ulang Tahun 
ke-75 Kemerdekaan Republik 

Indonesia, KB-TK Kristen Petra 5 
mengadakan lomba yang diadakan 
secara online, dan diikuti oleh anak 
serta orang tua. Lomba ini diadakan 
selama dua hari. Hari Rabu, tanggal 12 
Agustus 2020, untuk kelas KB B dan TK 
A. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, 
untuk kelas KB A dan TK B. 

Perlombaan ini diharapkan dapat 
menjadi salah satu sarana/wadah untuk 
membangun serta meningkatkan kerja 
sama atau kekompakan antara anak dan 
orang tua. Yang dinilai dari perlombaan 
ini adalah kerja sama serta kecepatan 
peserta. Perlombaan terdiri 
atas tiga jenis permainan 
yang harus diselesaikan 
secara berurutan. Orang 
tua dan anak harus 
menyelesaikan setiap 
permainan sesuai 
dengan urutannya 
untuk dapat 
melanjutkan ke 
permainan yang 
selanjutnya. 

Permainan pertama yang harus 
diselesaikan adalah Maze. Dalam 
permainan ini, anak dan orang tua 
harus bekerja sama mencari jalan untuk 
menuju ke logo HUT ke-75 Republik 
Indonesia. Di permainan yang kedua, 
anak dan orang tua bekerja sama untuk 
menendang bola-bola yang ada sehingga 
mengenai bintang-bintang. Permainan 
ini memerlukan strategi yang baik untuk 
membuat semua bola bisa mengenai 
setiap bintang. Permainan yang terakhir 
adalah menyusun puzzle logo HUT ke-75 
Republik Indonesia.

Para orang tua serta siswa tampak 
sangat antusias dalam mengikuti 
perlombaan ini. Mereka saling bekerja 
sama untuk dapat menyelesaikan 
setiap permainan yang ada. Dari tiap-
tiap kelas, diambil satu pemenang 
lomba. Mari kita bersama-sama terus 
menjaga dan meningkatkan kerja sama 
serta kekompakan keluarga di rumah. 
Merdeka!!!
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Memperingati HUT ke-75 Republik Indonesia pada 
bulan Agustus 2020 yang lalu, kami, siswa-siswi KB-TK 
Kristen Petra 7, mengikuti kegiatan lomba bersama 

mama dan papa. Walaupun pada lomba kali ini kami hanya 
dapat melakukannya dari rumah, tetap tidak menyurutkan 
semangat kami untuk menyemarakkan kegiatan lomba ini.

Ada beberapa lomba yang dapat kami ikuti dan berbeda 
di setiap jenjangnya, seperti: lomba menghias bunga untuk 
KB A, lomba menghias ring untuk KB B, mewarnai dan kolase 
untuk TK A, membuat doodle art untuk TK B. Melalui lomba 
yang dilaksanakan pada tanggal 7−14 Agustus 2020 ini, kami 
bersama dengan mama dan papa dapat bekerja sama untuk 
membuat hasil karya terbaik sesuai dengan kreasi kami masing-
masing. Kami semangat sekali ikut lomba ini. Hasil karya yang 
sudah selesai, kami kumpulkan ke sekolah pada tanggal 14 
Agustus 2020, untuk dipilih hasil karya terbaik. 

Nah, ada yang seru dari kegiatan lomba kali ini! 
Pemenang lomba akan ditentukan berdasarkan polling like 
terbanyak dari hasil karya terpilih yang dipublikasikan 
melalui akun Instagram KB-TK Kristen Petra 7, @
kbtkpetra7. Orang tua dapat berpartisipasi dalam 
polling dan memilih hasil karya terbaik yang akan menjadi 
pemenangnya.

Ayo, teman-teman...! Semangatttt..!!! Buat hasil karya 
terbaikmu! Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya...! 
Tuhan Yesus memberkati. Salam merdeka!

Warna-Warni
HUT ke-75 RI

Merdeka! Merdeka! Merdeka!!! 
Tanggal 17 Agustus 1945 
adalah hari paling bersejarah 

bagi bangsa Indonesia, yaitu hari 
kemerdekaan Indonesia yang ditandai 
dengan pembacaan teks proklamasi oleh 
Ir. Soekarno dengan dihadiri oleh para 
tokoh pergerakan kemerdekaan dan 
rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan 
hasil perjuangan para pahlawan bangsa. 
Merebut kemerdekaan bukanlah hal 
yang mudah, namun penuh perjuangan 
dan pengorbanan. Oleh karena itu, 
hari kemerdekaan patut dikenang 
dan diperingati oleh seluruh rakyat 
Indonesia. Begitu juga dengan kami, para 
siswa, guru, dan karyawan KB-TK Kristen 
Petra 11, yang turut memperingatinya 
dengan berbagai kegiatan, seperti 
upacara dan lomba-lomba. 

Pada tahun ini, peringatan HUT RI 
terasa berbeda. Tetap ada upacara dan 
lomba, tetapi... kami tidak berkumpul 

bersama dalam mengikutinya. 
Kegiatan dilakukan secara virtual, 
jadi kami mengikuti dari rumah kami 
masing-masing. Meskipun begitu, 

kami tetap mengikutinya dengan 
semangat! 

Tanggal 17 Agustus 2020, 
meskipun hari libur, kami tetap 
semangat bangun pagi, memakai 

seragam, dan menanti siaran 
langsung “Detik-Detik Proklamasi” 

di televisi. Kami mengikuti upacara, dan 
sigap dengan sikap hormat bendera 
saat pengibaran Sang Saka Merah Putih. 
Tanggal 19 Agustus 2020, kami juga 
mengikuti lomba. Siswa KB B ikut lomba 
menempel dan mewarna, siswa TK A ikut 
lomba kolase bendera dan mewarna, 
dan siswa TK B ikut lomba menyanyi 
lagu “Hari Merdeka”. Lomba HUT RI ini 
makin seru karena kami melakukannya 
bersama mama, papa, kakak atau siapa 
saja yang mendampingi kami di rumah. 

Setiap perlombaan pasti ada 
pemenangnya. Nah, siapa saja 
pemenangnya, ya...? Mereka adalah… 
Hans Oliver Haspito, Sharron Ivana 
Halim, dan Jonathan Jacob Prasetyo 
N., yang meraih Juara I, II, dan III untuk 
lomba KB B. Untuk lomba TK A, Juara 
I diraih oleh Clairenna Adelaive Halley, 
Juara II oleh Azarya Wishaka Jaya 
Kristanto, dan Juara III oleh Jennifer 
Vania Yuri. Sedangkan untuk lomba 
TK B, Juara I diraih oleh Dewi Clarisa 
Larasnada Charistea, Juara II oleh Alicia 
Grace Halim, dan Juara III oleh Pauline 
Ashelia Bunadi.

Horeee...!!! Selamat, yaaa...! Ayo, 
teman-teman... meskipun #dirumah_
saja, tetaplah semangat mengisi 
kemerdekaan dengan rajin belajar dan 
taat kepada perintah mama, papa, serta 
bapak dan ibu guru. Dirgahayu Republik 
Indonesia! Indonesia maju!

Semangat

Mengisi
Kemerdekaan
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Warna-Warni
HUT ke-75 RI

Merdeka!!!

Merah Putih 
Indonesiaku

Hai, teman-teman... bagaimana kabar kalian? 
Hehe...! Pasti lagi bersemangat untuk merayakan 
HUT ke-75 kemerdekaan negara kita. Tidak 

disangka, ya… bangsa kita sudah merdeka selama 75 
tahun. Padahal usaha untuk merebut kemerdekaan 
pada waktu itu nggak mudah, lho…! Banyak pejuang 
yang harus berkorban nyawa agar bangsa Indonesia bisa 
merdeka. Coba bayangkan, deh…! Bagaimana jadinya, 
ya... kalau sampai sekarang kita masih dijajah? Pasti 
nggak enak!

Makanya, teman-teman… kita harus benar-benar 
menghargai jasa para pahlawan dan mempertahankan 
kemerdekaan kita. Banyak, lho... cara yang bisa kita 
lakukan, misalnya rajin belajar, rajin berdoa, bangga akan 
budaya Indonesia, yang semuanya kita lakukan untuk 
memajukan bangsa Indonesia, selaras dengan tema 
peringatan hari kemerdekaan Indonesia pada tahun ini, 
yaitu “Indonesia maju”.

Oh, iya... masih ada lagi, lho.. yang bisa kita lakukan 
untuk memajukan bangsa Indonesia. Contohnya, 
sportif saat mengikuti lomba. Sama seperti aku dan 
teman-teman TK A dan TK B saat mengikuti lomba 
yang diadakan oleh TK Kristen Petra 10 pada tanggal 
10 Agustus 2020. Lombanya ada dua, yaitu: lomba 
menyanyi bersama keluarga serta lomba menggambar 
dan mewarna bersama keluarga. Kami semua semangat 
sekali mengikuti lomba, dan ingin bisa meraih juara. 
Nah, setelah diseleksi, pemenangnya adalah Leticia dan 
keluarga (Juara I lomba menyanyi), Alvaro dan keluarga 
(Juara II lomba menyanyi), Nadine dan keluarga (Juara 
III lomba menyanyi), Nathaniel dan keluarga (Juara 
I lomba menggambar dan mewarna), Jefferson dan 
keluarga (Juara II lomba menggambar dan mewarna), 

serta Theresia Rosanne 
dan keluarga (Juara III 
lomba menggambar dan 
mewarna). 

Wow… hebat-
hebat, ya!!! Kami yang 
belum menang tetap 
bersukacita, lho...! Dan 
tentunya akan terus 
semangat untuk lebih 
baik lagi. Indonesia 
maju! Merdeka!!!

Lagu “Hari Merdeka” mengiringi pembukaan lomba yang 
diadakan oleh KB-TK Kristen Petra 9. Suasana lomba kali 
ini memang berbeda dari tahun sebelumnya. Sekolah 

yang biasanya ramai didatangi oleh orang tua dan anak-anak 
untuk merayakan HUT RI, kali ini tampak berbeda. Oleh karena 
masa pandemi COVID-19 belum berakhir, lomba memperingati 
HUT ke-75 RI pun dilakukan secara virtual lewat Zoom. Lomba 
virtual tersebut diadadakan pada hari Jumat, tanggal 21 
Agustus 2020. 

Lomba ini diadakan per jenjang. Untuk jenjang KB, ada 
lomba mosaik bendera merah putih; untuk jenjang TK A, 
ada lomba mewarnai; dan untuk jenjang TK B, ada lomba 
mosaik bendera dan menggambar. Dalam lomba ini, para 
orang tua ataupun pendamping saling bekerja sama untuk 
menyelesaikan lomba yang diikuti. Setelah menyanyikan lagu 
“Hari Merdeka” dengan penuh semangat, anak-anak masuk 
dalam kelas breakout sesuai dengan kelasnya masing-masing. 
Dari tiap kelas pada setiap jenjang, diambil Juara I, Juara II, dan 
Juara III. Para ibu guru membantu mengawasi jalannya lomba 
supaya bisa berjalan dengan baik.

Saat mengikuti lomba, anak-anak terlihat sangat 
bersemangat dan antusias. Mereka saling bekerja sama dengan 
orang tua mereka. Setelah berlangsung beberapa lama, 
akhirnya lomba pun berakhir. Orang tua langsung mengirimkan 
hasil karya anak-anak. Dan juri lomba pun menilai hasil karya 
mereka untuk menentukan para pemenangnya. 

Yeyyyy...!!! Selamat, ya... untuk anak-anak yang 
menjadi juara! Bagi yang belum menang, jangan berkecil 
hati, ya.... Anak-anak harus tetap bersemangat! Terus 
nyalakan semangatmu, dan jangan lupa untuk bersama-
sama mendoakan negeri kita ini supaya bisa lekas bangkit 
dari pandemi, sehingga kita bisa berkumpul kembali. Salam 
merdekaaaaa!!!



Wah... tak terasa, usia Republik 
Indonesia sudah memasuki 
75 tahun. Tentunya kita 

semua memperingatinya dengan penuh 
khidmat dan gembira. Namun pada saat 
ini sulit rasanya merayakan bersama 
guru dan teman-teman di sekolah. 
Kita masih dalam masa pembelajaran 
jarak jauh karena mematuhi protokol 
kesehatan, yaitu tetap menjaga jarak dan 
menghindari kerumunan. 

Untuk itu, kami sangat gembira 
ketika sekolah kami, KB-TK Kristen Petra 
13, mengadakan Photo Competition 
for Kid and Family. Lomba ini diadakan 
untuk para siswa KB-TK Kristen Petra 13. 
Teman-teman bersama dengan orang 
tua masing-masing begitu bersemangat 
untuk turut berpartisipasi dalam lomba 
perayaan HUT RI ini.

Setiap peserta harus mengunggah 
foto melalui Instagram, mulai tanggal 
8 hingga 14 Agustus 2020. Ternyata, 
animo teman-teman sangat besar! 
Bahkan ada yang mempersiapkan 
berbagai properti untuk pengambilan 
foto. Selain pose kreatif dan ekspresi 
wajah ceria, tampak pula kebersamaan 
dan kekompakan dalam foto mereka. 

Karya Terbaik untuk

Indonesia

Photo Competition
for Kid and Family

Bulan Agustus telah tiba. Senangnya melihat siswa KB-TK 
Kristen Petra 12 antusias dalam mengikuti lomba HUT 
ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan 

secara online. Beragam jenis lomba diadakan pada bulan 
Agustus 2020 ini. Para siswa TK A turut meramaikan lomba 
foto keluarga yang bertemakan HUT Kemerdekaan RI. Siswa 
dan orang tua sangat antusias turut serta dalam lomba foto 

ini dengan mengambil tema bermacam-macam, seperti: 
“Merah Putih Indonesiaku” oleh Clairine Alovey Suhanto 
(TK A-1), “Kita Adalah Satu Indonesia” oleh Kayra Valerie 

Djunanto (TK A-1), “Berkibarlah Sang Saka-ku” oleh Ellen 
Kuncoro (TK A-1), “Generasi Muda Harapan Bangsa” oleh 
Lyonel Damar Aldestra P. (TK A-2), “Pejuang Milenial Pecinta 
Alam Indonesia” oleh Joanne Elena Ho (TK A-1), “Kerja Sama 
untuk Kekuatan Super” oleh Theo Anthony W. (TK A-1), 
“Literasi Cerdaskan Bangsa untuk Indonesia Maju” oleh 
Joquina Quenelle Subroto (TK A-2), dan lain sebagainya. 
Semua hasil foto begitu indah dan kreatif. Mereka semangat 
menunjukkan karya-karya terbaik untuk Indonesia!

Kami senang sekali! Meski 
di tengah pandemi, kami 
tetap merayakan HUT RI 
dengan meriah, sehingga 
dapat membangkitkan 
semangat juang dalam 
belajar menjadi generasi 
yang membanggakan 
Tuhan serta berguna 
bagi nusa dan bangsa. 

Dan akhirnya, 
tanggal 14 Agustus 2020, 
terpilih satu pemenang untuk 
tiap jenjang yang diumumkan 
melalui Instagram sekolah, 
yakni @kbtk_kr.petra13. 
Pemenangnya adalah Shannon 
dari KB A, Brandon dari KB B, 
Maddie dari TK A, dan Jocelyn 
dari TK B. Mereka adalah 
pemenang yang memenuhi 
kriteria penilaian dan mendapat jumlah 
like terbanyak. Selamat, yaaa...! 

Bagi yang belum menang, jangan 
berkecil hati, ya...! Akan ada acara 
seru lainnya. Tetap semangat! Seperti 
quotes dari Ir. Soekarno yang berbunyi: 
“Bangunlah suatu dunia di mana 
semuanya bangsa hidup dalam damai 

dan persaudaraan.” 
Biarlah quotes tersebut dapat menjadi 
doa kita dalam menghadapi pandemi. 
Kita boleh menjadi bangsa yang saling 
membantu dan bahu-membahu 
mewujudkan Indonesia yang maju. 
Dirgahayu Indonesia! Tetap sehat, tetap 
semangat, dan... merdeka!!!
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Kibarmu Adalah Semangatku

Majulah Indonesiaku

Majulah Negeriku

“Ayo, Joe... kamu pasti bisa! Jojo..! 
Jojo..! Jojo..!!” Masih terngiang, 
teriakan teman-teman Jojo memberi 

semangat saat lomba 17 Agustus-an 
pada tahun lalu. Tetapi...sekarang kita 
tidak lagi mendengar teriakan-teriakan 
yang penuh semangat itu. Kenapa, ya? 
Apakah masih ada lomba 17 Agustus-an 
di sekolah kita? Kita cari tahu, yuuuk... 
bagaimana pelaksanaan peringatan HUT 
ke-75  RI di SD Kristen Petra 1?

Biasanya, setiap tahun kita selalu 
mengadakan berbagai macam lomba, 
antara lain: menghias kelas, membaca 
puisi, menyanyikan lagu kemerdekaan, 
dan yang lain. Perlombaan tersebut 
diikuti oleh seluruh siswa kelas I−VI, 
dan disaksikan secara langsung oleh 
teman-teman dengan sorak-sorai, penuh 
canda dan tawa. Namun, pelaksanaan 
lomba ataupun upacara bendera pada 
tahun ini sangat berbeda dengan 
tahun sebelumnya. Kegiatan dilakukan 
secara virtual atau online dikarenakan 
kondisi negara yang tengah menghadapi 
pandemi COVID-19. Meski pelaksanaan 
lomba dan upacara HUT ke-75 RI 
dilakukan dari rumah masing-masing 
yang dipandu oleh guru kelasnya, tetap 
tidak mematahkan semangat siswa-
siswi SD Kristen Petra 1 untuk turut 

Pada tahun ini, Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun yang 
ke-75. SD Kristen Petra 9 selalu mengadakan perlombaan 
untuk memeriahkan HUT RI dengan tujuan agar siswa-siswi 

SD Kristen Petra 9 memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Perayaan 
HUT RI kali ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Tahun ini, perlombaan diadakan secara virtual dikarenakan masih 
dalam situasi pandemi. 

Lomba mewarnai dan menyanyikan lagu perjuangan, 
diperuntukkan bagi siswa kelas I dan II. Lomba menghias bekal 
bertema HUT RI dan membaca puisi kemerdekaan, untuk kelas III 
dan IV. Sedangkan untuk kelas V dan VI, ada lomba story telling dan 
menghias masker.

Semarak kemerdekaan HUT RI juga dimeriahkan dengan 
diadakannya give away yang diikuti oleh para siswa di Instagram SD 
Kristen Petra 9. Kiranya semangat para pahlawan dapat dilanjutkan 
dan terus dimiliki oleh para siswa, terutama semangat untuk 
belajar menimba ilmu setinggi mungkin. Semangat belajar yang 
harus berkobar... meskipun dengan belajar dari rumah. Teruslah 
berprestasi bagi NKRI. Merdeka…!

meramaikan momen tersebut. 
Hari Senin, tanggal 17 

Agustus 2020, terdengar suara 
lantang komandan upacara 
dalam memimpin penghormatan 
kepada Sang Saka Merah Putih. 
“Kepada, Sang Saka Merah Putih, 
hormaaaaatt... grakkk!!!” Secara 
serentak, seluruh peserta upacara 
memberikan hormat kepada Sang 
Saka Merah Putih dengan diiringi 
lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Acara 
tersebut ditayangkan secara langsung 
oleh stasiun TVRI dari Istana Merdeka, 
Jakarta, dengan inspektur upacara 
adalah Presiden Joko Widodo.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya 
para siswa kelas III−VI berbondong-
bondong datang ke sekolah untuk 
mengikuti upacara bendera, kali ini kami 
mengikuti upacara dari tempat tinggal 
masing-masing, yang dilakukan secara 
virtual. Hal ini tentunya karena dampak 
pandemi COVID-19 yang masih merebak 
di Indonesia. Meski secara virtual, 
kami mengikuti upacara dengan penuh 
khidmat, sebagai bentuk ungkapan kami 
sebagai generasi penerus bangsa yang 
cinta tanah air dan bertekad meneladani 
nilai-nilai kepahlawanan, semangat 
pengorbanan, dan pantang menyerah 

dalam menggapai 
cita-cita untuk 
Indonesia maju.

Bangunlah jiwanya, 
bangunlah badannya, 
untuk Indonesia 
raya.... Sepenggal 
lirik lagu “Indonesia 
Raya” tersebut 
memotivasi kami 
dalam memberi yang 
terbaik untuk negeri 
ini. Berkibarlah di 
langit yang biru... 
Sang Saka Merah 
Putihku! Karena kibarmu 
adalah semangatku. 
Merdeka! 
Merdeka! 
Merdeka!!!
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Memberikan motivasi untuk menambah semangat dan membuat hidup 
sesama menjadi semakin ceria adalah hal yang sangat baik untuk 
dilakukan setiap hari. Seperti yang tertulis di kitab Korintus 6:20 “Karena 

itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!” Jadi, mari kita gunakan mulut kita untuk 
memuji Tuhan dan mengeluarkan kata-kata yang baik. Demikian juga anggota 
tubuh kita yang lain.... 

SD Kristen Petra 7 mendidik para siswa untuk selalu bertutur kata dan bersikap 
baik kepada orang lain melalui kegiatan KGB atau biasa disebut dengan Kompas 

Generasi Baru. Pada kesempatan KGB yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 
4 Agustus 2020, dengan topik “Saya Dapat Mengendalikan Kata-kata dan 

Perilaku Saya”, para siswa merefleksikan tentang banyak hal. 
Salah satunya adalah... apakah kata-kata yang diucapkan 
oleh mereka pernah menyakiti hati orang lain atau tidak. 

Selain itu, para siswa juga diajak untuk membuat kartu 
yang berisikan kalimat positif untuk diberikan kepada 
teman-teman, dengan tujuan agar teman-teman dapat 
termotivasi. Para siswa sangat antusias membuat kartu-
kartu motivasi yang mereka tulis, bentuk, dan hias dengan 
bagus. Your words have great power. Use them to support 
and inspire.

The Power of Words

Merdeka Berkarya

di Tengah Pandemi

Halo, teman-teman yang ada di 
rumah! Merdeka! Merdeka! 
Merdeka!!! Mari kita putus 

rantai penyebaran COVID-19 dengan 
rajin cuci tangan, selalu pakai masker, 
dan menerapkan physical distancing. 
Begitulah seruan para siswa SD Kristen 
Petra 5 dalam berbagai lomba HUT ke-75 
RI. Memang lomba 17 Agustus-an pada 
tahun ini dilaksanakan di rumah masing-
masing, tetapi itu tidak mematahkan 
semangat kami dalam berkarya. 

Dalam perayaan kali ini, sekolah 
mengadakan lomba menyuarakan “hidup 
sehat, merdeka dari COVID-19” melalui 
video pendek berdurasi 30 detik (kelas 
I), lomba mewarnai (kelas II), lomba 
membuat poster bertema kemerdekaan 
(kelas III), lomba menghias masker 
(kelas IV), lomba vlog tentang mengisi 
kemerdekaan di kala pandemi (kelas V), 
dan lomba menyanyi lagu kemerdekaan 
(kelas VI). Untuk penilaian, para siswa 
mengumpulkan karyanya di Google 
Classroom yang sudah disediakan.

Untuk lomba video pendek, Juara 
I diraih oleh Vanessa Ludwinia (I-B), 
Juara II oleh Emma Natalia (I-B), dan 
Juara III oleh Asamar Ailida (I-C). Untuk 
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lomba mewarnai, Juara I diraih oleh 
Hansen Iskandar Lie (II-D), Juara II oleh 
Chelsea Evorious (II-D), dan Juara III oleh 
Gwyneth Chantelle (II-A). Untuk lomba 
poster, Juara III diraih oleh Clairine 
Belicia (III-D), Juara II oleh Sean Kenneth 
(III-A), dan Juara III oleh Calista Chaste. 
Untuk lomba menghias masker, Juara 
I diraih oleh Sincalir Justin G. (IV-C), 
Juara II oleh Livinia Vesa (IV-D), dan 
Juara III oleh Andres Jonathan (IV-
E). Untuk lomba vlog, Juara I diraih 
oleh Ricco Leonard (V-D), Juara II 
oleh Joanna Avelia (V-D), dan Juara 
III oleh Aurelius Richard (V-B). Untuk 
lomba menyanyi, Juara I diraih oleh 
Angeline Rochelia (VI-A), Juara II oleh 
Angeline Natalia (VI-C), dan Juara III 
oleh Cathrine Hillary (VI-B). 

Semua karya peserta sungguh 
bagus dengan keunikan masing-masing. 
Mereka membuktikan bahwa meski 
masih dalam masa pandemi, mereka 
masih bisa merdeka untuk berkarya. 
Begitu juga dengan kita, teman-teman! 
Jangan pernah menyerah untuk terus 
berusaha menghasilkan karya yang 
terbaik dalam setiap kesempatan. 
Dirgahayu Indonesiaku.... Merdeka!!! 



Lomba Kemerdekaan

Berjuang Raih Kemenangan

Merdeka! Dalam rangka memperingati HUT ke-75 
Kemerdekaan Republik Indonesia, SD Kristen Petra 
10 mengadakan serangkaian acara lomba yang 

dapat diikuti oleh para siswa. Uniknya, perlombaan pada 
kesempatan kali ini diadakan secara online (daring) karena 
adanya pandemi COVID-19. Walaupun demikian, hal tersebut 
tidak menyurutkan niat dan antusiasme para siswa untuk 
dapat ikut berpartisipasi dalam mengikuti lomba. Ada berbagai 
lomba yang dapat diikuti oleh para siswa. Untuk kelas I−III, 
siswa berkolaborasi dengan orang tua dalam menghias bento, 
mewarnai gambar, dan menyanyi. Sedangkan untuk kelas 
IV−VI, membuat poster kemerdekaan, membaca puisi, dan 
bercerita dengan tema “Pahlawan Masa Kini”. Hasil karya 
para siswa dikirimkan ke panitia lomba dalam bentuk foto dan 
video. Rangkaian acara lomba tersebut dimulai pada tanggal 
14 Agustus 2020, dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 2020, 
dengan pengumuman hasil pemenang lomba lewat media 
sosial sekolah. Semoga dengan kegiatan ini, para siswa dapat 
semakin mencintai dan menghargai jasa para pahlawan yang 
telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu 
Indonesiaku..!!

Kami sangat senang dan antusias 
meskipun lomba yang diadakan 
oleh sekolah kali ini berbeda dari 

tahun-tahun sebelumnya. Lomba 17 
Agustus-an yang kami ikuti di rumah, 
memberi semangat baru dan suasana 
yang berbeda karena adanya variasi 
lomba yang sedemikian rupa. Lomba 
ini menjadi ajang refreshing setelah 
beberapa bulan lamanya kami harus 
belajar secara online, menonton televisi, 
dan bermain sendiri tanpa teman.

HUT Kemerdekaan RI adalah 
momentum bersejarah bagi bangsa 

Indonesia. 
Upacara bendera 
dan lomba-
lomba biasanya 
dilakukan 
sebagai wujud 
penghormatan 
kepada jasa para 
pahlawan sekaligus 
rasa syukur atas 
kemerdekaan yang 
diraih. Namun 
pada tahun ini, 
peringatan ataupun 
perayaan HUT 
Kemerdekaan RI 
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dilakukan sedikit berbeda karena harus 
menaati aturan protokol kesehatan. 
Meski begitu, nilai-nilai patriotisme 
bagi kami (generasi muda) tetap harus 
diterapkan.

Acara perayaan kemerdekaan di 
SD Kristen Petra 11 diawali dengan 
menyanyikan lagu “Hari Merdeka” secara 
bersama-sama melalui Zoom. Kemudian, 
dilaksanakan lomba yang seru dan 
menyenangkan untuk siswa kelas IV−
VI, yaitu membuat membuat gapura. 
Wah, seru sekali! Kami harus cepat 
mengerjakan karena ada batasan waktu 
yang diberikan. Terlihat teman-teman 
bersemangat dalam mengerjakan. Ada 
yang menggunting, menempel, bahkan 
ada juga yang menggunakan styrofoam. 
Kami mulai membuat sesuai dengan 
keinginan kami. Selain itu, masih ada lagi 
lomba lain yang diperuntukkan siswa 
kelas I−III, yaitu lomba menggambar 
dan mewarnai. Wahhh...! Teman-teman 
sangat antusias mengikuti lomba ini. 
Hasilnya sangat bagus dan beragam.

Semangaaat...! Kalian pasti bisa. 
Seperti para pahlawan yang berjuang 
meraih kemerdekaan, peserta lomba 
juga harus berjuang untuk meraih 
kemenangan. Merdeka!



Walaupun saat ini Indonesia 
masih dilanda pandemi 
COVID-19, tidak lantas 

menyurutkan kegembiraan kami, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 12, dalam 
memperingati HUT ke-75 Republik 
Indonesia. Sontak kami merasa 
gembira ketika mendapat informasi 
tentang berbagai lomba yang akan 
diselenggarakan oleh sekolah, yang 
tentu saja harus dilakukan secara daring.

Betapa senangnya kami! Meski dari 
rumah, kami tetap bisa merayakan HUT 
RI. Tema perayaannya kali ini adalah 
”Terus Berjuang dan Berkarya di Tengah 
Pandemi”. Ada enam jenis lomba yang 
diadakan. Untuk kelas I-III, ada lomba 
menghias bekal, lomba foto keluarga 
sehat, dan lomba menyanyi lagu 
perjuangan. Untuk kelas IV-VI, ada lomba 
poster, lomba menghias masker, dan 
lomba video TikTok bertema perjuangan. 

Berbeda dengan pelaksanaan 
lomba pada tahun sebelumnya, kini 
kami mengirimkan karya dalam bentuk 
foto atau video ke panitia lomba. 
Menariknya, semua karya peserta 
tersebut dibuat dalam bentuk satu video 
oleh panitia, untuk ditayangkan pada 
tanggal 14 Agustus 2020. Kami sungguh 

Berjuang dan Berkarya
di Tengah Pandemi

Momentum Hari Kemerdekaan yang kita peringati pada 
tanggal 17 Agustus, kali ini terasa berbeda. Bertahun-
tahun semarak kemerdekaan kami lakukan bersama 

guru dan teman-teman di sekolah, seperti menghias kelas dengan 
ornamen merah putih, fun walk, dan aneka lomba antarkelas. 
Itu merupakan salah satu kegiatan yang kami tunggu! Di tengah 
masa pandemi sekarang, kami di SD Kristen Petra 13 tetap 
menyambut Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia, namun 
dengan acara perlombaan yang berbeda. Tetapi tetap seru, lho...! 
Kami mengikutinya dari rumah, dan ada beberapa lomba yang 
melibatkan keluarga juga.

Perlombaan tersebut dilakukan secara per jenjang, yaitu 
lomba menghias bento untuk kelas I, lomba mewarnai untuk 
kelas II, lomba foto keluarga  untuk kelas III, lomba fashion show 
untuk kelas IV, lomba membuat masker untuk kelas V, dan lomba 
bercerita kepahlawanan untuk kelas VI. Pada tanggal 18 Agustus 
2020, sebelum kami memasuki kelas breakout room, kami 
berkumpul terlebih dahulu untuk mengikuti morning devotion. 
Dan bersama dengan itu, kami mengadakan acara pengumuman 
sang juara lomba. Rasanya dag dig dug untuk menunggunya. 
Melalui kegiatan ini, kami belajar... walau di segala situasi, kami 
tetap menghayati dan mengikuti perayaan HUT ke-75 Republik 
Indonesia dengan penuh syukur. Kami berharap, pada usia ke-75 
tahun ini bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang lebih baik 
dan maju dalam berbagai aspek. Merdeka!
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senang bisa melihat penampilan 
teman-teman saat mengikuti lomba. 
Semuanya berusaha menunjukkan 
penampilan yang terbaik. Penasaran, 
kan? Kalian bisa melihat di YouTube 
dengan link: www.youtube.com/
watch?v=o3yQiNIV3fo.

Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 
2020, adalah hari yang kami 
tunggu-tunggu, menantikan siapa 
para pemenangnya. Tarrraaa...!!! 
Lomba menghias bekal, Juara 
I diraih oleh Aleeza Puarannu 
B.T. (I-B), Juara II oleh Matthew 
Louis Y. (III-B); Juara III oleh 
Leander Alden A.K. (I-C). Lomba 
foto keluarga sehat, Juara I diraih oleh 
Bagas Putra M. (II-A), Juara II oleh Carlos 
Jaden S. (II-C), Juara III oleh Khesedya 
Bernard A. (III-A). Lomba menyanyikan 
lagu perjuangan, Juara I diraih oleh Livia 
Emily A.N. (III-C), Juara II oleh Shannon 
Maxene A. (I-C), Juara III oleh Odelia 
Bossanova P. (I-C). Lomba poster, Juara I 
diraih oleh Michael Nissi S. (IV-B), Juara 
II oleh Randy Graysen S. (IV-C), Juara 
III oleh Andrew Christopher L. (IV-C). 
Lomba menghias masker, Juara I diraih 
oleh Nicholas Janson G. (IV-C), Juara II 
oleh Vincent Jap (VI-B), Juara III oleh 

Amaris Edna S. (VI-B). Lomba TikTok, 
Juara I diraih oleh Christabella Gracia P. 
(IV-B), Juara II oleh Joshua Kean (V-B), 
Juara III oleh Daniel Nindya P. (VI-B).

Teman-teman, yuk terus berjuang 
dan berkarya melalui setiap talenta dan 
minat kita, meski pandemi ini belum 
berakhir! Walau belum memang, tetap 
semangat, karena semua kegiatan 
ini adalah untuk memeriahkan Hari 
Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia. 
Dirgahayu Indonesiaku…! Tetap jaya dan 
semakin maju bangsaku!

Perayaan Kemerdekaan 

Era New Normal



Asah  Talenta  Melalui  Lomba

Celebrating
Indonesia  Independence  Day

Halo, teman-teman! Bagaimana 
kabarnya? Semoga kita selalu 
sehat dan tetap dalam lindungan 

Tuhan, ya...! Perkenalkan, nama saya 
Maria Adinda Widiyaningrum dari SMP 
Kristen Petra 3 kelas IX-8.

Seperti yang kita tahu, bahwa 
tanggal 17 Agustus 2020 adalah 
peringatan hari kemerdekaan Indonesia 
yang ke-75 tahun. Biasanya, jelang HUT 
RI pastinya ada beragam lomba menarik, 
kan? Saya teringat ketika di sekolah 
selalu merayakan keseruan lomba 
Agustus-an bersama teman-teman. 
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Namun, tahun ini menjadi berbeda, 
karena adanya pandemi COVID-19 yang 
tak memungkinkan kita untuk menggelar 
lomba di sekolah.

Sekolah kami ternyata punya cara 
yang berbeda, lho... untuk menyambut 
HUT RI pada tahun ini. Nah... kami, 
siswa SMP Kristen Petra 3, diajak untuk 
mengikuti lomba kemerdekaan secara 
online yang diadakan oleh kakak- 
kakak OSIS. Penasaran, kan... apa saja 
lombanya? Yaps, ada lomba cover lagu, 
puisi, poster digital, kuis Kahoot, komik 
perjuangan, presentasi, serta cerita 
pendek.

Setiap kelas diwakili oleh siswa 
atau kelompok untuk mengikuti 
lomba tersebut. Lomba dibuat dalam 
format video dan gambar. Karya tiap 
peserta lomba dikumpulkan kepada 
anggota OSIS yang juga terlibat dalam 
kepanitiaan lomba tersebut, kecuali 

untuk lomba 
Kahoot 
tentunya. 
Khusus lomba 
Kahoot, 
pemenangnya 
bisa langsung 
dilihat karena 
semua 
dilakukan 
secara live 
streaming. 

Seru sekali acaranya! Apalagi kami juga 
bisa memberi semangat kepada peserta 
lomba melalui live chat.

Hasil karya dari lomba-lomba yang 
lain juga ditampilkan setiap hari secara 
live streaming di channel YouTube kami, 
SMP Kristen Petra 3 PPPK Petra. Ayo 
buruan dicek!! Berbagai penampilan 
lomba yang begitu kreatif dan semangat 
dari seluruh siswa, terlihat jelas dalam 
kemeriahan perayaan kemerdekaan HUT 
ke-75 RI ini.

Pengumuman untuk para pemenang 
lomba ini disampaikan lewat wali kelas, 
atau juga bisa dilihat di akun Instagram 
sekolah, yakni @smpkpetra3. Para 
pemenang hasil pilihan dewan juri 
diumumkan tepat pada tangggal 17 
Agustus 2020. Pemenangnya keren dan 
kreatif, lho! Tentu saja, hadiah lombanya 
juga tak kalah menarik. Walaupun lomba 
kali ini digelar secara online, tetapi 
tidak mematahkan semangat kami 
untuk memupuk jiwa patriotisme dan 
nasionalisme. Kami tetap memaknai 
apa arti kemerdekaan. Meskipun... 
bangsa kita saat ini sedang dalam 
‘jajahan’ COVID-19, kita harus tetap 
menumbuhkan semangat kemerdekaan 
dalam diri kita dan selalu menerapkan 
protokol kesehatan. Kita harus yakin 
bahwa kita bisa merdeka!!!

oleh: Maria Adinda W.

Petra Acitya Christian Junior High School celebrated Indonesia Independence 
Day with virtual competitions on 5−12 August 2020. There were poster 
competition, national song singing competition, patriotic poem, and TikTok 

dance challenge in which students could choose to participate. All competitions 
were done from home, and students showed their performance by uploading 
them on Instagram. Through these competitions, Petra Acitya hopes that the 
students could pay their tribute to Indonesia’s founding fathers by developing 
their talents and being a blessing for others through their work.

On Friday, 14 August 2020, all of the students had a fun learning day, 
celebrating Indonesia Independence Day. They got some insights about how to 
implement Pancasila in their daily activities from a fun podcast session with Mr. 
Dias and Ms. Devina after the morning devotion. After that, students’ general 
knowledge about Indonesian history was challenged by participating in Kahoot 
Quiz. At the end of the day, the winners of the competitions were announced and 
all students enjoyed the performances of the winners. The fun learning day was 
closed by a comedy quiz called “Waktu Indonesia Merdeka”.

At last, Petra Acitya rewarded the winners by sending some gifts and 
certificates to their homes. Through the visits, teachers motivated the students to 
keep developing their talents, even if it’s only from home.



Pandemi tak menghilangkan semarak menyambut hari 
kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama bagi kami, 
generasi muda di SMP Kristen Petra 4. Semarak ini adalah 

wujud penghormatan yang tinggi bagi jasa para pahlawan yang 
mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengantar kami merasakan 
dan menikmati alam kemerdekaan.

Sebagaimana lomba-lomba untuk memeriahkan hari 
kemerdekaan, pelaksanaan pada tahun ini tak kalah menarik, 
bahkan dengan cara yang berbeda. Ya! Tahun ini, semua lomba 
diadakan secara daring, antara lain: lomba mading daring, TikTok, 
membaca puisi, dance, menyanyi, hand lettering, dan street 
photography. Wow...! Sungguh menyenangkan, dan para siswa 
begitu antusias mengikutinya.

Melalui lomba yang dilaksanakan secara daring ini, memberi 
pesan kepada kita sebagai generasi muda, bahwa meskipun 
di tengah pandemi, kita harus terus semangat memperingati 
hari kemerdekaan Indonesia ini. Bangsa Indonesia tidak boleh 
menyerah. Ingatlah perjuangan pahlawan yang telah gugur 
berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita harus 
menghargai jasa para pahlawan dengan cara belajar sungguh-
sungguh, saling menghargai dan menghormati, memiliki semangat 
cinta tanah air yang tinggi, dan tidak melupakan jasa pahlawan.

oleh: Jecelyna Elisabeth C.K.

Semarak 
HUT  Kemerdekaan

Semangat
    untuk Negeriku

Teman-teman, kalau 
mendengar kata-kata 
“merdeka di bulan Agustus”, 

apa sih yang terlintas dalam 
pikiran teman-teman? Upacara 
kemerdekaan? Lomba tarik 
tambang? Panjat pinang? Atau... 
kemerdekaan Indonesia? 

Bulan Agustus tersebut adalah 
bulan bersejarah untuk bangsa 
Indonesia ini. Tepatnya tanggal 
17 Agustus, diperingati sebagai 
Hari Kemerdekaan, hari bebasnya 
bangsa ini dari belenggu para penjajah. 
Tak salah jika pada tanggal dan bulan 
tersebut, seluruh warga negara 
Indonesia merayakannya. Sama halnya di 
SMP Kristen Petra 5, kami (siswa-siswi) 
turut berpartisipasi dalam kegiatan 
perayaan Hari Kemerdekaan pada 
hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. 
Berbagai lomba diadakan, mulai dari 
cover lagu bertemakan kemerdekaan, 
orasi kemerdekaan, membaca teks 
proklamasi kemerdekaan, cerdas 
cermat kemerdekaan (CCK), membaca 
puisi tentang kemerdekaan, story 
telling, membuat poster bertemakan 
kemerdekaan, dan masih banyak lagi! 

Pelaksanaan perayaan Hari 
Kemerdekaan kali ini berbeda, lho...! 
Karena semua dilaksanakan secara 
daring atau online. Dan di dalamnya, 
juga dibarengi dengan pelaksanaan 
peringatan Hari Pramuka. Sebelum 
perlombaan dimulai, seperti biasa, 
kami mengikuti ibadah pagi terlebih 
dahulu juga secara online. Kemudian, 
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dilanjutkan sambutan dari kepala 
sekolah kami, Bapak Ngatmin, yang 
mengawali dengan pekikan “Merdeka! 
Merdeka!” dilanjutkan “Salam Pramuka!” 
Para siswa turut menyambutnya dengan 
lantang pula. Setelah itu, pokok acara 
pun dimulai. 

Eittsss! Lomba untuk tiap jenjang 
(kelas VII, VIII, dan IX) akan dipandu oleh 
dua orang host. Kelas VII, dipandu oleh 
Bu Ezra dan Bu Delia. Kelas VIII, dipandu 
oleh Bu Lucy dan Bu Tasya. Dan kelas IX, 
dipandu oleh Bu Hanna dan Bu Putri.

Usai lomba, kami tetap mengikuti 
sesi berikutnya masih melalui Zoom, 
untuk mengikuti ibadah penutupan dan 
mendengarkan pengumuman pemenang 

dari tiap bidang lomba. Meskipun tidak 
setiap kelas menang, tetapi kami tetap 
bahagia. Karena melalui perlombaan ini, 
kami bisa menunjukkan bakat yang kami 
miliki.

Acara 17 Agustus-an yang satu ini 
sangat berkesan buatku. Mengapa? 
Karena meski masih dalam masa 
pandemi, kami semua dapat dengan 
senang hati untuk berpartisipasi dan 
menikmati acara ini secara online. Kami 
dapat membangun rasa saling percaya di 
antara kami melalui ajang perlombaan. 
Salam sehat dan tetap semangat! 
Merdekaaaa!!!

oleh: Hans



Dare to Shine

Merdekakan
Kreativitasmu

Tanggal 17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan 
terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur, SMP 

Kristen Petra 1 memperingati Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia dengan mengadakan berbagai lomba bagi para 
siswa. “Dare to Shine” diangkat sebagai tema untuk kegiatan 
peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Dengan tema ini, 
para siswa diharapkan mampu untuk berani menjadi terang 
bagi sesama dalam situasi apa pun dan di mana pun berada. 

Kegiatan perlombaan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 
VII−IX secara daring. Oleh karena itu, keterlibatan wali kelas 
dan mentor juga sangat berdampak positif bagi terciptanya 
semangat para siswa dalam mengikuti kegiatan ini. Dengan 
diadakannya kegiatan lomba secara daring, para siswa dapat 
bekerja sama dengan keluarga mereka. Diharapkan, kerja 
sama dan relasi para siswa dengan keluarga mereka dapat 
semakin erat terjalin. Terlebih lagi, kegiatan perlombaan kali 
ini dapat mengasah kemampuan siswa di bidang teknologi. 
Sehingga, selain terjalinnya relasi yang erat antara anak 
dan orang tua, siswa juga dapat semakin terbuka dengan 
perkembangan teknologi. Kegiatan perlombaan kali ini 
terdiri atas empat jenis lomba, yakni lomba menyanyi, lomba 
menari, lomba poster, dan Pass the Flag Challenge. Para 
siswa terlihat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. 

Hasil akhir yang didapatkan dari kegiatan lomba kali 
ini adalah dalam bentuk foto dan video. Oleh karena itu, 
platform yang digunakan untuk pengumpulan karya-karya 
siswa adalah Instagram, dengan harapan karya-karya luar 
biasa dari para siswa mampu membawa dampak positif dan 
menjadi inspirasi bagi sesama. Bagi yang ingin melihat hasil 
karya siswa-siswi SMP Kristen Petra 1 yang luar biasa, dapat 

mengunjungi akun 
Instagram @we.are.
trone. Jangan lupa 
follow, like, and share 
yaa...!

Semarak peringatan kemerdekaan RI pada tahun ini 
tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika 
sebelumnya kita masih bisa menyaksikan semarak 

lomba-lomba yang penuh gelak tawa dan sukacita, kini kita 
cukup berpuas diri dengan memperingatinya dari rumah 
masing-masing. Apakah semarak itu hilang? Semarak itu terasa 
berbeda, namun tidak berkurang sedikit pun. Antusiasme 
bapak dan ibu guru panitia HUT serta para siswa untuk 
menghidupkan kegembiraan peringatan HUT ke-75 RI menjadi 
bukti, kalau semarak kemerdekaan itu tidak surut, meski 
dilakukan di tengah keterbatasan. 

Panitia perayaan HUT ke-75 RI di SMP Kristen Petra 2, telah 
mempersiapkan beberapa lomba yang menarik untuk diikuti, 

meski dilakukan oleh siswa dari rumah. Di antaranya, 
lomba solo vokal, lomba TikTok, lomba membuat logo, 
lomba desain infografik, lomba puisi, serta lomba 
pembacaan proklamasi. Semuanya dilakukan dari rumah, 
dan hasilnya dikumpulkan kepada panitia dalam bentuk 
foto dan video. 

Setelah panitia memperoleh materi dari peserta, 
panita pun mengolah materi tersebut untuk dijadikan 
video penampilan peserta lomba, yang disajikan secara 
live di channel YouTube SMP Kristen Petra 2, dan disaksikan 
bersama oleh segenap civitas academica SMP Kristen Petra 
2 pada tanggal 14 Agustus 2020. Sedangkan pengumuman 
pemenang lomba disampaikan melalui Instagram SMP Kristen 
Petra 2 pada tanggal 17 Agustus 2020, seusai para siswa 
mengikuti upacara bendera dari rumah.  

Mungkin pandemi membatasi ruang perjumpaan dan 
banyak aktivitas kehidupan kita, namun pandemi tidak 
akan pernah membelenggu kreativitas dan keinginan kami 
untuk terus berkarya. Inilah semangat kemerdekaan dari 
kami. Merdeka belajar, merdeka kreativitas, dan merdeka 
Indonesiaku!
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Pada bulan Agustus 2020, saya mendapatkan informasi 
tentang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 
dari Pak Yohanes. Sungguh... waktu itu saya sempat ragu 

ikut, karena sebelumnya saya bahkan tidak sampai juara untuk 
lomba poster di sekolah, SMA Kristen Petra 3. Namun berkat 
dorongan dari Pak Yohanes, akhirnya saya kembali berpikir dan  
memutuskan ikut FLS2N untuk bidang desain poster digital.

Pengalaman dalam lomba poster kemerdekaan RI di 
sekolah membuat saya mengevaluasi kekurangan karya saya 
dan bertekad memperbaikinya. Berhari-hari saya memikirkan 
rancangan desain, dan mencoba membuat sketsa. Percobaan 
pertama saya anggap gagal, karena hasilnya masih belum 
sesuai dengan harapan saya. Saya pun mulai percobaan 
kedua, tetapi masih saja belum sesuai dengan harapan. 
Dibayangi oleh rasa putus asa, saya tetap bertekad untuk 
mencoba lagi. Pada percobaan ketiga ini, saya bertekad untuk 
mengirimkannya bagaimana pun hasilnya nanti. 

Saya akhirnya bisa bekerja lebih bebas dan tanpa 
beban, mengikuti alur seiring saya menggambar. Yang 
penting, hasilnya nanti enak dipandang. Akhirnya, saya pun 
menyelesaikannya. Saya mengatakan kepada diri sendiri bahwa 
warna yang ada di poster sudah nyaman untuk dipandang. 
Setelah itu, saya meminta pendapat dari keluarga dan guru 
saya. Mereka mengatakan bahwa poster saya sudah baik, 
sehingga saya pun upload poster tersebut. Saya berdoa kepada 
Tuhan. Saya menyerahkan segala keraguan kepada Tuhan. Ini 
adalah pertama kalinya saya mengikuti lomba poster digital, 
dan skalanya langsung provinsi. 

Beberapa hari berselang, saya masih memikirkan akan 
hasil lomba. Pada tanggal 8 September 2020, saya menerima 
pengumuman hasil lomba. Jujur... saya sebelumnya tidak 
menyangka untuk bisa meraih predikat juara. Tetapi puji 
Tuhan... saya berhasil menyabet gelar juara ketiga!

 Melalui raihan ini, saya semakin terdorong untuk 
lebih mengembangkan diri dan kemampuan yang Tuhan 
karuniakan dalam bidang menggambar. Tiap hari saya 
menggambar setidaknya lima jam tanpa henti. Bagi saya, 
itu adalah cara yang bisa saya pakai untuk meningkatkan 
kemampuan yang saya miliki. Syukur kepada Tuhan atas segala 
karunia yang diberikan sehingga saya mampu meraih prestasi 
dalam kegiatan lomba tersebut.

oleh: Michael Erwin S.

Festival dan Lomba Seni

Siswa  Nasional

Sebuah Nuansa
yang  Berbeda

Tanggal 17 Agustus 2020, bangsa Indonesia 
merayakan kemerdekaannya yang ke-75 tahun. 
Momen ini biasanya identik dengan suasana 

yang meriah. Namun, peringatan pada tahun ini dirayakan 
dengan penuh kesederhanaan dan berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya. Jika sebelumnya ada interaksi secara langsung, 
kini kegiatan dilaksanakan secara online, dikarenakan 
masih dalam masa pandemi COVID-19. Protokol kesehatan 
mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan tidak berinteraksi 
secara langsung dengan orang lain untuk sementara waktu. 

Begitu juga dengan siswa-siswi SMA Kristen Petra 4, yang 
mengikuti rangkaian kegiatan secara online, yang dimulai pada 
tanggal 14 Agustus 2020, dengan persekutuan doa bersama 
sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan 
yang diraih oleh bangsa Indonesia ini. Setelah itu, dilanjutkan 
acara nonton bareng film perjuangan yang berjudul “Jendral 
Soedirman”. Melalui film tersebut, siswa diajak untuk 
menghargai jasa pahlawan yang sudah berjuang untuk 
Indonesia, serta memupuk jiwa nasionalisme yang kuat guna 
mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Adapun lomba-lomba yang dilaksanakan, antara lain: 
TikTok kemerdekaan, lomba video lagu nasional, lomba 
membaca puisi, menggambar, menghias nasi goreng, dan 
desain banner. Semua lomba mengangkat tema “Untukmu 
Bangsaku”, dan dilakukan melalui Zoom. Untuk pemenang, 
diumumkan melalui Instagram sekolah di @smapetra4. 
Ada tiga pemenang untuk setiap kategori lomba. Ada kesan 
tersendiri ketika mengikuti lomba melalui Zoom. Suasana 
boleh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun jiwa 
nasionalisme harus tetap berkobar dalam jiwa kita. 

Selain itu, masih ada kegiatan yang tak kalah menariknya, 
yaitu proyek kelas yang bertema “Untukmu Bangsaku”. 
Tiap kelas membuat video kompilasi tentang keberagaman 
Indonesia. Video bisa berupa tarian, lagu daerah, ataupun 
percakapan berbagai bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia 
kini memasuki tahun ‘berlian’ yang berarti kemuliaan 
dan cinta abadi. Semoga rasa cinta terhadap bangsa dan 
negara Indonesia semakin kuat dan berasaskan kemuliaan 

kepada Tuhan. Doa dan harapan untukmu 
Indonesia! Segeralah pulih dari 

pandemi COVID-19. 
Bangkitlah 
Indonesia, 
dan majulah 
Indonesia!
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Peringatan   HUT  ke-75
Republik Indonesia

Hari Proklamasi Kemerdekaan 
merupakan suatu peristiwa 
penting dan bersejarah dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Hal itu perlu dikenang, diperingati, dan 
dirayakan sebagai ungkapan syukur, 
untuk memupuk jiwa nasionalisme 
generasi penerus bangsa dalam mengisi 
kemerdekaan yang telah diraih.

Ironisnya, perayaan hari 
kemerdekaan Republik Indonesia pada 
tahun ini berbeda dari sebelumnya, 
karena masih dalam masa pandemi 
COVID-19. Kegiatan yang menimbulkan 
keramaian atau pengumpulan massa, 
ditiadakan sebagai upaya mencegah 
penyebaran virus corona lebih luas 
lagi. Dan karena kami juga masih 
mengikuti pembelajaran jarak jauh, 
jadi perayaan HUT RI pada tahun ini 
pun dilakukan secara virtual. Tidak ada 
upacara bendera dan lomba-lomba yang 
dilakukan di lingkungan sekolah. Semua 
digelar secara online.

Semarak perayaan 
kemerdekaan turut dirasakan 
oleh para siswa. Meski di tengah 

pandemi yang memaksa mereka 
untuk belajar di rumah, tidak lantas 
menyurutkan semangat untuk 
menikmati anugerah kemerdekaan 
melalui berbagai lomba yang diadakan 
oleh sekolah. Menyambut HUT ke-75 RI, 
SMA Kristen Petra 5 mengadakan lomba-
lomba sebagai bentuk sukacita sekaligus 
ajang aktualisasi bakat dan minat siswa 
dalam bidang masing-masing. Dengan 
kondisi saat ini, tentu pelaksanaannya 
juga ikut disesuaikan. 

Ada tiga jenis lomba, yaitu lomba 
poster, lomba kreasi masakan, serta 

Para guru beserta pengurus 
OSIS SMA Kristen Petra 1, sudah 
merencanakan segala kegiatan terkait 
perayaan HUT RI kali ini dengan cara 
online. Mulai dari macam-macam 
lomba, ibadah syukur, hingga upacara 
bendera. Awal agendanya dilakukan oleh 
para siswa pada tanggal 6–13 Agustus 
2020, untuk mempersiapkan lomba-
lomba yang diikuti, yaitu: music project, 
make up challenge, desain masker dan 
faceshield, desain poster, cover dance, 
dan parikan Jawa. Semua lomba dalam 
bentuk video yang nantinya dikumpulkan 
pada tanggal 14 Agustus 2020, saat 
kami semua merayakan bersama dalam 
perayaan HUT ke-75 RI secara online.

Hari Jumat itu saat perayaan 
dimulai, kami mengawali dengan 
morning devotion bersama wali kelas 
dan mentor. Kemudian, diberikan waktu 
untuk menyelesaikan video lomba-
lomba dan upload ke link Google Drive 
yang diberikan oleh panitia. Menjelang 

lomba cover lagu Indonesia. 
Tentunya lomba mengangkat 
tema khusus terkait 
kemerdekaan RI serta situasi 
saat ini. Selain menghasilkan 
sebuah karya, siswa juga 
diharapkan dapat memaknai 
setiap karyanya yang dikaitkan 
dengan kondisi saat ini. Hal ini 
untuk terus melatih kepekaaan 
siswa terhadap kondisi yang 

berkembang. 
Bersyukur untuk antusiasme siswa 

dalam lomba. Meski dengan segala 
keterbatasan, mereka mengikuti lomba 
dengan maksimal. Tentunya pihak 
sekolah juga mengapresiasi setiap 
partisipasi aktif siswa dalam lomba, 
dengan pemberian reward berupa 
tambahan poin pada mapel Sejarah dan 
PPKn. Bagi pemenang lomba, tentunya 
mendapatkan apresiasi tambahan 
berupa paket kuota/data internet yang 
dapat dimanfaatkan untuk proses 
pembelajaran siswa.

Tentunya bagi yang belum menang 
bukan malah menjadi kecil hati. Bukan 

juga berpikir ‘saya tidak bisa ambil 
bagian apa pun, saya tidak memiliki 
bakat, untuk apa saya berbuat sesuatu’. 
Pemikiran semacam itu tentu harus kita 
buang jauh-jauh. Kita semua memiliki 
bagian masing-masing yang telah 
dipercayakan oleh Tuhan. Ia memberikan 
talenta yang berbeda-beda yang perlu 
kita kembangkan, sekecil apa pun itu. 
Lomba hanya satu bagian kecil, sangat 
kecil. Masih banyak wadah lain untuk 
bisa kita isi. Masih banyak tangan-tangan 
yang juga butuh uluran kita, terlebih 
di tengah situasi sulit saat ini. Jadi, 
bagaimana memaknai kemerdekaan di 
tengah pandemi ini? 
Ya jadilah bermakna 
dengan yang mampu 
kita lakukan, dimulai 
dari lingkungan 
terdekat kita. 
Selamat menikmati 
dan mengisi 
kemerdekaan! 
Selamat menjadi 
bermakna! Salam 
merdeka!

akhir kegiatan, kami semua mengikuti 
ibadah syukur melalui Zoom bersama 
seluruh siswa dan guru.

Tepat tanggal 17 Agustus 2020, 
kami mengikuti upacara bendera yang 
dilakukan juga secara online dengan live 
streaming YouTube SMA Kristen Petra 
1. Kami semua mengikutinya dengan 
penuh khidmat meskipun dilakukan 
di rumah masing-masing. Semua itu 
tidak mengurangi rasa syukur kami atas 
kemerdekaan negara kami tercinta, 
Indonesia. Merdeka!!!

oleh: Nathanael
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Pembukaan Gedung Vokasi

SMK  Kristen  Petra
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Menandai 50 tahun SMK Kristen 
Petra berkarya untuk turut 
mencerdaskan anak bangsa, 

dilangsungkan acara pembukaan gedung 
vokasi yang baru di SMK Kristen Petra. 
Tujuan dari revitalisasi sekolah ini 
salah satunya adalah untuk menjawab 
tantangan pendidikan vokasional masa 
depan, yang mana kini memasuki 
era pendidikan 4.0. Dengan fasilitas 
gedung baru yang didesain untuk lebih 
menyerupai lingkungan kerja di dunia 
industri ini, diharapkan bisa makin 
meningkatkan kompetensi SDM-SDM 
baru yang andal, yang dibutuhkan dalam 
dunia industri sekarang ini.

Acara pembukaan gedung vokasi 
baru ini dilangsungkan pada tanggal 14 
September 2020. Pelaksanaan acara 
yang dibarengi dengan perayaan 50 
tahun SMK Kristen Petra ini diawali 
dengan ibadah syukur yang ditempatkan 
di aula sekolah. Ibadah dilayani oleh 
Pdt. Leonard dari GKI Sidoarjo dan 
dihadiri oleh Dewan Pengurus PPPK 
Petra, para kepala sekolah dan jajaran 
eksekutif PPPK Petra, serta para tamu 
undangan. Usai ibadah, acara disambung 
dengan pemotongan tumpeng oleh dr. 
Ariawan Wangsa Seputera, M.Kes. 

(Ketua II Dewan Pengurus PPPK Petra) 
yang diberikan kepada Ibu Andari 
Suryaningsih, S.Pd., M.M., M.Si. selaku 
Kepala SMK Kristen Petra. Kemudian, 
sesi berlanjut dengan berkeliling untuk 
melihat beberapa fasilitas dan mesin 
baru yang ditempatkan di gedung vokasi, 
sebelum pelepasan burung merpati 
sebagai simbol dan harapan SMK Kristen 
Petra bisa terus maju dan membumbung 
tinggi menembus langit. Dan sebelum 
masuk ke dalam gedung untuk memulai 
video teleconference dengan beberapa 
pejabat dinas pendidikan, salah satunya 
adalah Bapak Wikan Sakarinto, S.T., 
M.Sc., Ph.D. (Direktur Jenderal Vokasi 
Kemendikbud RI), dilakukan prosesi 
pemotongan pita oleh Drs. Elia Indargo 
(Ketua III Dewan Pengurus PPPK Petra). 
Sesi video teleconference itu sendiri diisi 
dengan sambutan, ucapan selamat, dan 
tanya jawab terkait bagaimana peran 
serta SMK Kristen Petra dalam kancah 
pendidikan vokasional di lingkup kota, 
provinsi, atau bahkan nasional. Pada 
akhirnya, acara ditutup dengan sesi 

ramah tamah 

bersama para tamu undangan yang 
hadir pada siang hari itu.  

Sejarah SMK Kristen Petra dimulai 
pada tanggal 16 Februari 1970, dengan 
dibukanya Sekolah Teknik Menengah 
jurusan Mesin yang berada di Jalan 
Tanjong Anom No. 17 Surabaya. Saat 
itu, banyak anak dari tingkatan SMP 
ataupun SMA yang putus sekolah, baik 
yang tidak dapat menyelesaikan ujian 
maupun tidak diterima di Perguruan 
Tinggi. Mereka belum siap dan belum 
terlatih untuk terjun ke masyarakat 
sebagai tenaga terampil yang bisa 
diandalkan, dan tentunya akan tersisih 
oleh para lulusan Perguruan Tinggi yang 
terus bertambah setiap tahun. Dewan 
Pengurus PPPK Petra pun melihat akan 
potensi munculnya kesenjangan dalam 
masyarakat apabila situasi ini dibiarkan 
terus, sehingga mempertimbangkan 
untuk membuka sekolah vokasi guna 
mencetak tenaga-tenaga terampil yang 
siap terjun dalam dunia kerja. Oleh 
karena perkembangan sekolah yang 
membutuhkan lokasi lebih luas dan 
sarana perlengkapan lebih memadai, 
akhirnya sekolah dipindah ke lokasi yang 
baru di Jalan Jemur Andayani XVI No. 
16-18 Surabaya (lokasi sekarang). Kini, 
SMK Kristen Petra menaungi 495 peserta 
didik, yang menempuh pendidikan di 
empat jurusan, yaitu Teknik Pemesinan 
(TPM), Teknik Elektronika Industri (TEI), 
Teknik Kendaraan Ringan (TKR), dan 
Teknik Komputer Jaringan (TKJ). 

Dan dengan adanya gedung vokasi 
yang baru ini, akan makin melengkapi 
sarana pendidikan di SMK Kristen Petra 

sekaligus sebagai upaya revitalisasi 
sekolah untuk menjawab 

tantangan pendidikan 
vokasional masa depan. 

SMK Kristen Petra... bisa! 
SMK Kristen Petra... 

diberkati! SMK 
Kristen Petra... 

jadi berkat! 


