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Halo, teman-teman! Kami senang sekali, lho... setiap 
hari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, 
kami bersama-sama menyempatkan waktu untuk 

menabung bersama. Ya! Saat ini, kami sedang melakukan 
rangkaian kegiatan entrepreneurship yang diadakan oleh 
sekolah kami, KB-TK Kristen Petra 7. 

Kegiatan entrepreneurship ini kami mulai dengan 
melakukan tahap exploring dengan mengamati bahwa ada 
banyak anak di panti asuhan yang membutuhkan bantuan 
kita, terutama dalam kondisi saat ini. Kami lalu melakukan 
tahap perencanaan, kira-kira hal apa yang dapat dilakukan 
untuk dapat menolong sesama. Kami pun memutuskan 
untuk membuat celengan dan menabung. 

Pada tanggal 16-17 September 2020, kami mulai 
menghias celengan bersama dengan teman-teman dan bu 
guru saat pembelajaran online berlangsung. “Lihat, teman-
teman... celengan buatanku bagus, kan? Aku buat ini 
bersama dengan teman-teman dan bu guru, lhoo...!” Wah, 
senang sekali rasanya sedari kecil kami dapat belajar untuk 
menabung dan juga berbagi kepada sesama. Apabila hasil 
tabungan kami sudah terkumpul, nantinya akan dibelikan 

beberapa barang yang dibutuhkan 
oleh anak-anak di panti asuhan, dan 

kami bagikan pada bulan Oktober 
2020.

Nah, teman-teman... ayooo 
ikut menabung bersama kami! 
Bersama-sama, kita juga dapat 
berbagi kepada sesama dan 
mengikuti teladan kasih Tuhan 

Yesus Kristus. Terima kasih...! 
Tuhan Yesus memberkati.

Pendidikan karakter 
adalah salah satu aspek 
penting yang menunjang 

perkembangan peserta didik untuk bisa menjadi pribadi 
yang semakin baik. PPPK Petra sebagai sebuah sekolah 
yang berlandaskan pada iman kristiani, berusaha 
memadukan pendidikan tersebut dalam sebuah kegiatan 
PKK (Pendidikan Karakter Kristiani). Melalui kegiatan PKK 
ini, anak-anak diharapkan bisa mengembangkan karakter-
karakter yang baik dan bisa membantu perkembangan 
mereka lebih optimal lagi.

Pada bulan September 2020, TK Kristen Petra 9 
mengadakan kegiatan PKK dengan tema “Menunggu 
Giliran”. Saat bermain dengan teman atau sedang 
melakukan hal tertentu, kerap kali anak kurang bersikap 
sabar dan bahkan kadang ada yang mau menang 
sendiri. Namun dalam kegiatan PKK kali ini, anak-anak 
diajak untuk memahami pentingnya sikap sabar dalam 
menunggu giliran. Anak-anak juga diberi pengertian 
bagaimana caranya menerapkan sikap sabar menunggu 
giliran ini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, anak-
anak juga diajak mempraktikkan sikap sabar menunggu 
giliran ini melalui kegiatan bermain tiup kapas dengan 
sedotan. Anak-anak juga diajak membuat topi bertuliskan: 
aku anak sabar.

Meski proses kegiatan PKK ini dilakukan lewat 
Zoom, hal itu tidak menghalangi antusiasme anak-anak 
dalam bermain dan belajar. Mereka tetap bersemangat 
mempraktikkan sikap sabar menunggu giliran. Semoga 
sikap baik yang sudah ada ini tidak berhenti sampai di 
sini saja, saat mengikuti kegiatan PKK, namun anak-anak 
bisa terus mempraktikkan sikap ini dalam kehidupan 
sehari-hari. Tetap semangat ya, anak-anak! Tuhan Yesus 
memberkati.

Menabung
        Bersama

Aku Anak
 Sabar
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Satu.. dua.. satu.. dua.. satu.. dua…! Wuih... olahraga capek 
juga, ya! Coba lihat, aku sampai berkeringat, lho! Tetapi 
biarpun capek, aku senang sekali, teman-teman...! Tahu 

nggak kenapa? Aku senang sekali karena bisa berolahraga 
bersama papa, mama, dan saudaraku.

Ceritanya begini.... Waktu itu, bu guru memberikan informasi 
kalau kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh, apalagi 
dalam keadaan banyak virus seperti sekarang. Nah, untuk 
menjaga kesehatan tubuh itu, banyak sekali caranya... 
antara lain: makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, 
dan rajin berolahraga. Kemudian, bu guru meminta kami untuk 
rutin berolahraga bersama papa, mama, ataupun saudara. Biar 
yang sehat nggak cuma kami saja, tetapi papa, mama, 
dan saudara juga bisa ikut sehat. Makanya... 
pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, 
kami, siswa kelompok A dan B TK Kristen Petra 
10, mengajak keluarga kami untuk berolahraga 
bersama. Olahraganya di lingkungan rumah 
kami masing-masing. Ada yang berolahraga 
lari, bersepeda, ataupun senam. Wah, macam-
macam deh, olahraga yang kami lakukan bersama 
keluarga. Kami melakukan olahraga dengan hati 
gembira, lho...! Karena kami ingin badan kami 
selalu sehat, kuat dan…. bisa tambah dekat sama 
papa, mama, serta saudara. 

Yuk! Selain makan-makanan sehat, teman-
teman juga harus rajin berolahraga mulai dari sekarang. Seperti 
kami! Sehat selalu ya, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.

Aku
Anak Sehat

Fun Learning
Horeee... tamanku berbunga! Ini adalah kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 11 Kelompok A, 
pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020. Dalam kegiatan bertema 

“Lingkungan”, dengan subtema “Rumah” ini, kami membuat pola bunga dari 
pewarna makanan. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman penasaran? Sabar, 
ya... ikuti dahulu cerita kami. 

Sebelum kami melakukan aktivitas, ibu guru mengajak kami bernyanyi lagu 
“Rumahku” terlebih dahulu. Ini rumahku... indah sekali... bersih setiap hari... 
tempatku main bersama kawan... dan sangat nyaman…. Itulah lirik lagunya. 
Kemudian, ibu guru memberikan penjelasan tentang bagaimana merawat rumah, 
dan bagian rumah yang perlu dirawat, salah satunya adalah taman. Agar tanaman di 
taman tumbuh subur, harus dirawat dengan cara disiram air setiap hari. 

Nah, sekarang waktunya membuat pola bunga! Caranya sangat mudah, yaitu 
dengan cara menstempel pola gambar bunga dengan menggunakan cotton bud.  
Peralatannya apa saja, ya...? Peralatan yang dibutuhkan adalah gambar taman, 
cotton bud, kapas, pewarna makanan, dan air. Siapkan beberapa buah cotton bud, 
kemudian ikat dengan selotip agar mudah digunakan sebagai stempel. Lalu, siapkan 
kapas untuk diletakkan di dalam piring kecil/mangkuk. Tuangkan air sedikit dan 
pewarna makanan di atas kapas. Kira-kira tiga tetes. Celupkan cotton bud di atas 
kapas yang sudah ada pewarnanya. Tekan sampai pewarna menempel di cotton bud. 
Setelah itu, posisikan cotton bud di atas gambar daun dalam taman dan tekan, agar 
warnanya menempel. Buatlah pola bunga sesuai dengan keinginan kita. Mudah, 
bukan? Teman-teman harus sabar, tidak terburu-buru agar pola gambarnya jadi 
bagus. Yayyy!!! Tamanku jadi indah dan penuh bunga!

Siapa bilang belajar di TK itu membosankan!? Belajar akan menyenangkan kalau 
kita mengikutinya dengan sukacita. Semangat belajar ya, teman-teman! Bersyukur 
karena kita masih bisa sekolah, meskipun di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.
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Aku
Anak Sehat

Jaga Kebersihan Lingkungan Kita
Hari Selasa, tanggal 15 September 2020, kami bangun pagi dengan penuh semangat 

karena ingin segera bertemu dengan teman-teman KB Kristen Petra 13. Dalam masa 
pandemi COVID-19 ini, tentunya kami masih mengikuti pelajaran secara daring 

sekaligus bertemu dengan teman-teman serta bapak dan ibu guru melalui aplikasi Zoom. 
Dengan tema kegiatan tentang “Lingkungan”, guru mengenalkan bagian-bagian rumah 

serta cara menjaga kebersihan rumah. Setiap hari, kita harus tetap menjaga kebersihan diri 
dan lingkungan sekitar. Mulai dari mencuci tangan, membersihkan rumah setiap hari dengan 
membuang sampah pada tempatnya, hingga menyiram tanaman di halaman rumah agar 
rumah tetap bersih dan asri. Setelah itu, kami juga menyusun puzzle menjadi bentuk 
rumah. Kami berusaha menyusunnya sendiri 
dan tetap ada mama atau papa yang 
mendampingi kami waktu menempel. 

Ibu guru berpesan agar kami 
melakukan ini setiap hari supaya menjadi 
kebiasaan yang baik, dan dapat kami 
lakukan hingga besar nanti. Kebersihan 
pangkal kesehatan. Mari kita tetap 
menjaga kebersihan agar terhindar dari 
kuman dan virus penyakit yang dapat 
membahayakan kesehatan kita!

Halo, teman-teman! Perkenalkan namaku Aurel dari KB-TK Kristen 
Petra 1. Hari ini aku mau cerita ke teman-teman semua. Hari Jumat 
yang lalu, tanggal 2 Oktober 2020, ibu guru memberi tahu kami 

semua tentang Proyek Peduli Lingkungan, yang mana kami diminta untuk 
menanam dan merawat tanaman di rumah bersama dengan mama dan 
papa. 

Setelah kelas online selesai, mama mengajak aku untuk pergi ke toko 
tanaman. Aku senaaaang sekali! Pergi melihat tanaman-tanaman dari yang 
kecil sampai yang besar. Ada banyak bibit tanaman juga, salah satunya 
bibit cabai, tomat, terong, dan banyak lagi. Indah sekali semua tanaman ini. 
Akhirnya mamaku memutuskan untuk membeli tanaman bunga asoka yang 
masih kecil untuk tugas Proyek Peduli  Lingkungan dari ibu guru.

Setiap hari aku menyiram bunga asoka punyaku, sampai tumbuh 
bunganya yang berwarna merah. Aku pun bercerita kepada ibu guru di sekolah 
serta kepada temanku, “Cantik sekali bunga asoka ini, teman-teman...! Aku 
sayang sekali dengan bunga ini.“  

Akan tetapi, teman-teman... dua hari kemudian bunganya layu. Sedih sekali 
melihat bungaku layu. Namun kata mama, bunga asoka punyaku akan tumbuh 
kembali asalkan aku tetap sabar dan rajin menyiramnya setiap hari, serta tidak lupa 
berdoa kepada Tuhan Yesus agar membantu bungaku berbunga kembali.

Selain aku, teman-temanku juga sama merawat tanaman, salah satunya 
adalah Axel. Dia bercerita di kelas online bahwa dia menanam bibit kangkung. Dia 
menyiramnya setiap hari sampai tumbuh besar, sehingga bisa dipanen dan dimasak 
oleh mamanya di rumah. “Wah, menarik sekali, yaaa... merawat tanaman itu!“ 

Ibu guru berpesan kepada kami agar tetap merawat tanaman di rumah dengan 
cara menyiramnya setiap hari serta memberi pupuk dengan bantuan dari mama atau 
papa, karena tanaman juga makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi juga. 
Sekian dahulu ceritaku ini tentang Proyek Peduli Lingkungan dari KB-TK Kristen Petra 1 
ya, teman-teman...! Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Tanamanku Tumbuh Tinggi
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Halo, teman-teman! Masihkah kalian tetap semangat 
dalam mengikuti kegaiatan belajar dari rumah secara 
online? Beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar 

mengenai lingkungan tempat tinggal kita atau yang biasa 
kita sebut dengan rumah. Selain itu, kita juga sudah belajar 
mengenali lingkungan sekolah kita. Tahukah, teman-teman... 
bahwa pada masa pandemi seperti sekarang ini, rumah kita 
ternyata juga bisa menjadi seperti sekolah tempat kita belajar, 
seperti pengalaman kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 5. 

Ibu guru mengenalkan kepada kami, suatu kegiatan baru 
yang kami sebut dengan nama learning ecosystem. Learning 
ecosystem adalah kegiatan yang bertujuan membantu kami 
untuk makin mengenal lingkungan tempat kami tinggal. Ibu 

Rumahku Sekolahku

Ini Rumahku
Anak-anak KB A dari KB-TK Kristen 

Petra 12 pada bulan September 
2020 ini belajar tentang tema 

“Lingkungan”, yaitu rumah. Mereka 
dikenalkan tentang bagian-bagian 
rumah, antara lain: atap, pintu, dan 
jendela. Pada awal kegiatan, ibu guru 
mengajak anak bermain memegang 
jendela dan pintu yang ada di rumah 
mereka masing-masing. 

Anak-anak terlihat senang karena 
mereka berlari memegang bagian-
bagian rumah. Tetapi ada satu bagian 
yang tidak dapat mereka pegang, yaitu 
atap, karena tempatnya sangat tinggi 
dan perlu bantuan orang dewasa 
untuk memegangnya. Saat ibu guru 
menyebutkan kata atap, anak-anak 
diminta untuk mengikuti kata atap. 
Kemudian, ibu guru menunjukkan 
gambar rumah dari lembar kerja 
anak yang sudah dibagi sebelumnya, 

guru memberikan beberapa kertas yang bertuliskan benda-
benda yang biasa kami jumpai di rumah, seperti: meja, kursi, 
pintu, mobil, sepeda, sepatu, pagar, laptop, lantai, sabun, dan 
masih banyak lagi. Tulisan-tulisan tersebut selanjutnya akan 
kami tempelkan pada benda-benda yang namanya sesuai 
dengan tulisan tadi. Namun sebelum menempelkannya, kami 
harus membaca tulisan tersebut terlebih dahulu. Kegiatan 
learning ecosystem ini sangat menyenangkan. Karena selain 
diajak untuk belajar membaca bersama-sama, kami juga 
semakin mengenali benda-benda apa saja yang berada di 
lingkungan rumah kami.

Selain learning ecosystem, ibu guru juga mengajak kami 
untuk bermain engklek atau engkle di rumah. Engklek adalah 
salah satu permainan tradisional yang dilakukan dengan 
cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain. Engklek 
yang kami mainkan ini berbeda dengan engklek yang biasa 
dimainkan, lho... karena kami memberikan angka beserta 
tulisannya pada setiap kotak yang ada, kemudian kami akan 

melompat sambil membaca tulisan atau angka tersebut. 
Ternyata... selain bermain, kami juga dapat 
belajar untuk mengenal angka serta membaca.

Teman-teman, banyak kegiatan seru yang 
dapat kita lakukan sambil belajar di rumah. 

Rumah kita juga dapat menjadi tempat di mana 
kita dapat belajar mengenai banyak hal seperti di 

sekolah. Belajar tidak hanya dapat kita 
lakukan ketika kita berada di sekolah saja, 
tetapi di mana pun kita berada, kita selalu 
dapat belajar mengenai apa pun juga.

dan meminta mereka untuk mencari 
bagian mana yang tidak ada? Ternyata 
atap, karena tugas anak-anak adalah 
menempel bentuk segitiga pada 
gambar atap rumah. Caranya dengan 
memberi lem pada gambar atap, lalu 
menempelkan bentuk segitiga pada 
gambar atap rumah. Wah, rumah 
buatan mereka terlihat bagus! Meski 
masih kecil, mereka diajarkan untuk 
merapikan barang setelah digunakan, 
mengembalikan ke tempatnya, dan cuci 
tangan.

Pada akhir kegiatan, mereka diajak 
menyanyikan lagu “Yesus di Dalam 
Rumahku”. Lagu ini mengajarkan  untuk 
selalu bersukacita karena Tuhan berada 
di dalam rumah kita. Meskipun kita di 
rumah saja, bukan berarti kita tidak 
melakukan apa-apa, karena kita masih 
dapat bermain dan belajar dengan cara 
yang menyenangkan.
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Batik dan Puisiku
Hai, sobat! Apa kabar kalian semua? Kita semua tentu 

berharap tetap terus dalam kondisi sehat, meskipun 
pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tak terasa... 

kita sudah berada pada bulan Oktober 2020. 
Bulan Oktober merupakan bulan istimewa. Mengapa, 

ya... dikatakan istimewa?? Karena pada bulan Oktober, 
bangsa Indonesia memperingati Hari Batik Nasional, 
tepatnya pada tanggal 2 Oktober. Selain itu, bulan 
Oktober juga identik dengan bulan bahasa dan sastra. 
Nah, mengapa bulan Oktober disebut juga bulan bahasa 
dan sastra? Karena sejak tanggal 28 Oktober 1928, yang 
merupakan Hari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia mulai 
digunakan sebagai sebagai bahasa persatuan/nasional 
oleh bangsa Indonesia. Wah, memang tidak salah jika 
bulan Oktober ini merupakan bulan yang istimewa. Oleh 
sebab itu, sebagai ungkapan syukur, teman-teman dari SD 
Kristen Petra 1 menggunakan busana batik pada Hari Batik 
Nasional dan membuat puisi walaupun secara virtual.

Nah, sobat... ternyata dengan memakai baju batik, 
kita telah turut serta melestarikan budaya Indonesia dan 
juga turut memperkenalkan batik sebagai warisan budaya 
bangsa Indonesia. Batik memiliki ciri dan corak yang 
berbeda di setiap daerah di Indonesia. Tidak heran kalau 
begitu banyak macam jenis dan corak batik di Indonesia. 

Hai, teman-teman! Apa kabar? Semoga sehat selalu, 
ya...! Kami dari SD Kristen Petra 5 ingin berbagi 
sedikit pengalaman. Saat pandemi COVID-19 masih 

melanda, menjaga kesehatan adalah satu hal yang sangat 
penting. Oleh karena itu, mari menjaga kesehatan dengan 
cara istirahat yang cukup, berolahraga teratur, menjaga 
kebersihan tubuh dan lingkungan, mencuci tangan, dan 
yang tak kalah penting adalah mengonsumsi makanan 
yang bergizi seperti sayur dan buah karena mengandung 
vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. 

Nah, buat teman-teman yang biasanya belanja 
sayur dan buah di pasar tradisional atau di supermarket, 
selama pandemi ini kita tidak usah belanja keluar rumah 
karena kita bisa menanam sendiri di rumah, lho! Kita bisa 
tetap stay di rumah mengikuti protokol kesehatan. Lalu 
bagaimana caranya? Yuk, simak cerita kami berikut ini!

Tanggal 7 September 2020, siswa-siswi kelas V-D 
belajar mempraktikkan menanam sayur di rumah melalui 
metode hidroponik. Siswa menyiapkan alat sendiri di 
rumah, seperti: botol bekas, busa rockwool, dan kain 
flanel. Semua bahan menggunakan barang yang mudah 
didapat atau barang bekas yang sudah dicuci bersih. 
Langkah pertama adalah memotong botol menjadi dua 
bagian, menyiapkan rockwool dengan ukuran 3 x 3 x 
3 cm, dan memotong kain flanel ukuran lebar 1-2 cm 
dengan panjang 15-20 cm. Selanjutnya menyiapkan benih, 
seperti benih sawi, kangkung, dan juga cabai. Siswa bebas 
memilih benih yang akan ditanam di rumah. Mereka lalu 
merendam benih di air selama satu jam. Benih yang baik 
untuk ditanam adalah benih yang tenggelam. Langkah 
berikutnya adalah merangkai botol, kain flanel, dan 
rockwool. Setelah terangkai dengan benar, letakkan benih 
yang sudah dipilih pada rockwool, kemudian isi botol 
dengan air. Langkah terakhir adalah semprot rockwool 
yang sudah terdapat benih dengan air agar lembap. 
Teman-teman harus merawat tanaman hidroponik ini 
dengan cara secara teratur mengecek bagian rockwool 
agar selalu lembap (tidak boleh kering).

 Oke, teman-teman... begitulah menanam sayur dan 
buah dengan cara hidroponik. Selamat mencoba di rumah, 
ya! Selamat bercocok tanam... stay happy and healthy!

Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia wajib 
bangga karena batik adalah karya seni khas Indonesia.

Teman-teman... kita sebagai generasi penerus, wajib 
memaknai Sumpah Pemuda dengan cara menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan 
sehari-hari, agar bahasa Indonesia dapat lebih dikenal 
dunia. Siapa yang akan menghargai bahasa Indonesia kalau 
bukan bangsa kita sendiri. Ayo generasi penerus bangsa, 
kita lestarikan dan kembangkan budaya Indonesia! 

Bercocok Tanam
di Tengah Pandemi
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Masa pandemi tidak menyurutkan semangat para siswa SD 
Kristen Petra 7 untuk belajar, meski pembelajaran dilakukan 
secara online. Mereka tetap ceria dan semangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran di rumah yang sudah dipersiapkan 
oleh bapak dan ibu guru dengan menarik, salah satunya adalah 
mengikuti kegiatan virtual field trip to Surabaya Zoo yang seru. 

Kegiatan ini diikuti oleh para siswa kelas III pada hari Selasa, 
tanggal 13 Oktober 2020. Pelaksanaan field trip kali ini berbeda dari 
biasanya karena dilakukan secara virtual, mengingat kondisi yang tidak 
memungkinkan bagi para siswa untuk pergi bersama-sama. Meskipun 
dilakukan secara virtual, field trip kali ini tetap sangat menarik dan 
menyenangkan. Mereka berpakaian seperti sedang mengikuti field 
trip sungguhan, lho! Mereka memakai masker, membawa hand 

sanitizer, memakai topi supaya tidak kepanasan, serta membawa 
bekal makanan dan minuman. Ibu guru menjadi pemandu 

yang memberi arahan dengan gaya yang unik. Para siswa 
‘berkeliling’ dan melihat banyak macam hewan. Mereka 
juga mencatat beberapa nama hewan dan bekerja dalam 
kelompok.

Setelah ‘berkeliling’, para siswa lalu mengikuti 
permainan yang menarik. Mereka bekerja dalam kelompok 

dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru. 
Salah satunya adalah menirukan suara hewan dan mencari 
beberapa benda yang ada di rumah yang warnanya seperti 
bulu domba dan beberapa hewan lainnya. 

Wow! Seru sekali! Kerinduan untuk jalan-jalan ke 
kebun binatang bersama teman-teman terbayar sudah. 

Senang sekali dapat ‘berkeliling’ dan menikmati 
perjalanan bersama teman-teman, meskipun secara 
online. Mereka pun tidak sabar untuk ikut dalam virtual 
field trip berikutnya.

Virtual 
       Field Trip

Hai, semua! Tak terasa sudah tujuh 
bulan lamanya kita melakukan kegiatan 
belajar-mengajar secara daring, ya? 

Dalam kurun waktu tersebut, orang tua dan 
anak-anak harus beradaptasi dengan cara 
belajar gaya baru. Oleh karena itu, pada hari 
Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, SD Kristen 
Petra 10 mengadakan kegiatan parenting 
bagi orang tua siswa kelas I sampai VI, yang 
bertema “Yes, I Can Support My Children’s 
Online Learning”. Pembicara yang dihadirkan 
dalam kegiatan parenting kali ini adalah Ibu 
Yolanda A. Likumahua, S.Th., M.Psi.. Di dalam 
ceramahnya, Ibu Yolanda menekankan bahwa 
stres dan rasa frustasi yang dialami oleh orang 
tua juga dapat memengaruhi relasi dengan 
anak. Oleh karena itu, orang tua harus belajar 
untuk mengenali kondisi emosi mereka, dan 
berusaha untuk bersikap tenang. Dengan 
emosi yang baik, orang tua diharapkan dapat 
memberi rasa nyaman bagi anak-anak untuk 
belajar di rumah. Dalam segala keterbatasan 
pada masa pandemi ini, baik pihak sekolah 
maupun orang tua harus selalu bekerja 
sama dalam memajukan pendidikan anak. 
Selamat menjadi orang tua yang hebat dalam 
mendampingi anak-anak!

Orang Tua Hebat 
bagi Anak
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Healthy Food
Semua pasti ingin memiliki tubuh yang sehat agar tidak 

mudah terserang penyakit. Nah, untuk itu kita perlu 
mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, teman-

teman! Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. 
Menjaga kesehatan tubuh sangat penting dilakukan agar daya 
tahan tubuh kita tetap terjaga.

Meski belajar dari rumah, kami, siswa-siswi SD Kristen 
Petra 12, tetap diarahkan oleh bapak dan ibu guru untuk 
mengonsumsi sayur dan buah setiap hari. Ya! Program Healthy 
Food dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Jumat. Kami 
diwajibkan mengonsumsi menu sehat yang sudah dijadwalkan 
dari sekolah. 

Wah... senangnya bisa menikmati berbagai jenis sayuran 
dan buah-buahan yang bervariasi setiap kali jadwal menu 
sehat tiba. Kami bisa mengenal dan merasakan beberapa sayur 
yang belum pernah kami coba sebelumnya. Penasaran, kan...!

Nah, seperti menu sehat pada hari ini, tanggal 5 Oktober 
2020, kami menikmati labu siam atau jipang. Namanya saja 
baru pertama kali ini kami dengar. Bagaimana rasanya, ya...? 
Labu siam merupakan salah satu sayuran yang belum pernah 
kami makan sebelumnya. Namun lewat program Healthy 
Food ini, saya akhirnya mengenal dan menikmati labu siam. 
Hmmm... yummmy...! Ternyata enak, lho!

Beruntung kita memiliki kesempatan untuk menikmati 
tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan yang sangat beragam 
jenisnya. Ayo, teman-teman... jaga kesehatan tubuh kita 
dengan makan sayur dan buah setiap hari! Tubuh sehat, 

pengenalan kita tentang ragam sayur-sayuran 
pun bertambah. Asyik, 
bukan? Salam 
sehat untuk kita 
semua...!

Hai, teman-teman... bagaimana kabar kalian 
semua? Aku berharap kalian semua dalam 
keadaan yang sehat, ya... meski di tengah-

tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda 
Indonesia ini. Kita belum bisa bertemu secara 
langsung dengan teman-teman serta bapak dan 
ibu guru. Sedih... dan terkadang bosan rasanya 
hanya bisa berjumpa lewat aplikasi Zoom. Namun, 
ini adalah yang terbaik untuk kita supaya segera 
terbebas dari pandemi ini.

Pada saat kondisi yang masih belum baik ini, 
kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara 
berolahraga serta makan makanan yang bergizi dan 
menyehatkan. Salah satu program dari SD Kristen 
Petra 9 yang menunjang kesehatan para siswanya 
adalah dengan gerakan makan sayur (healthy food). 
Meski dalam keterbatasan, sejak bulan Oktober 2020 
ini, kami diajak untuk melakukan gerakan makan 
sayur di rumah masing-masing pada saat istirahat. 

Kegiatan ini menyenangkan, karena aku dan 
teman-teman karena dapat beristirahat sambil 
menikmati makanan sehat yang disediakan oleh 
orang tua di rumah. Bersyukur kita masih bisa 
menikmati makanan yang menyehatkan tubuh 
kita. Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan 
serta orang tua yang sudah menyediakan makanan 
tersebut untuk kita...!
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Ada berbagai cara untuk membuat 
lingkungan lebih sehat dan 
menyenangkan. Salah satunya 

dengan melakukan kegiatan menanam 
sayur di lingkungan rumah. Kegiatan 
menarik ini dilakukan di sekolahku, SD 
Kristen Petra 11. Kegiatan yang digalakkan 
oleh sekolah ini bertujuan menumbuhkan 
rasa ketertarikan siswa dalam menanam 
sayuran ataupun penghijauan di 
lingkungan rumah. Secara tak langsung, 
juga akan lebih mendorong kami sebagai 
siswa untuk menerapkan pola hidup 
sehat, karena kami bisa menanam dan 
mengonsumsi sayuran kami sendiri. 
Begitulah kata ibu guru, saat mengawali 

kegiatan hari Selasa, tanggal 20 
Oktober 2020 ini. 

Waaah... senangnya 
hatiku mendapat pembelajaran 
baru yang menyenangkan 
di luar ruangan. Kegiatan 
pembelajaran yang masuk 
dalam tema “Gerakan 
Menanam Sayuran Anak 
Sekolah” ini, dipimpin langsung 
oleh guru-guru di sekolah 
secara bersamaan. Menurut 
ibu guru, para siswa harus 
melakukan kegiatan yang positif, 
salah satunya gemar menanam 
sayuran, yang dapat dilakukan 

Gerakan Menanam Sayur

Salah satu program imunisasi yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Indonesia adalah imunisasi MR (Measles 
Rubella). Program ini menjadi prioritas pemerintah 

sebagai wujud upaya pengendalian penyakit campak 
(measles) dan rubella di Indonesia. Oleh sebab itu, SD 
Kristen Petra 13 bekerja sama dengan Puskesmas Waru 
Sidoarjo untuk program kegiatan Bulan Imunisasi Anak 
Sekolah (BIAS) bagi para siswa kelas I yang dilaksanakan 
di sekolah pada tanggal 12 Oktober 2020. Dalam 
pelaksanaannya, tentu dengan tetap menerapkan protokol 
COVID-19 mengingat situasi pandemi yang masih belum mereda.

Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.30, bertempat di lobi sekolah. 
Para siswa datang bersama dengan orang tua masing-masing. Dengan 
memakai masker, bahkan banyak juga yang memakai face shield, 
mereka datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang dibagi dalam 
beberapa kloter untuk menghindari kerumunan. Usai cek suhu tubuh 
dan mencuci tangan, mereka antre sesuai dengan garis pembatas 
untuk menjaga jarak antarsiswa. Saat gilirannya tiba, mereka pun maju 
dan duduk di kursi untuk mendapatkan suntikan imunisasi MR.  

Wah, mereka hebat dan berani, lho! Mereka juga excited dalam 
mengikuti kegiatan BIAS ini, karena ini adalah pertama kalinya 
mereka mengunjungi sekolah. Puji Tuhan... kegiatan ini dapat 
berjalan dengan lancar meskipun dilaksanakan di tengah masa 
pandemi. Stay healthy, student! God bless you.

sejak usia anak-anak, karena mudah 
tertanam dan bisa menjadi bekal kelak saat 
dewasa. Tidak sabar rasanya ingin segera 
melakukan kegiatan ini. Memang kami 
mendapatkan pelajaran menanam secara 
daring, namun dalam praktiknya kami 
melakukan secara bersama-sama dan pada 
waktu yang sama pula. Menarik, bukan! 
Setelah ibu guru memberikan penjelasan 
cara menanam, aku dan teman-teman 
pun segera menanam sayuran kami, yaitu 
kangkung. 

Kangkung adalah salah satu jenis 
sayuran yang mudah ditanam dan menjadi 
sayuran favorit bagi orang banyak. 
Tanaman kangkung tidak hanya bisa 
ditanam di lahan terbuka, tetapi juga bisa 
ditanam di pot atau polybag. Caranya pun 
mudah. Kami terlebih dahulu merendam 
biji kangkung selama 5−6 jam, kemudian 
ditiriskan agar tidak menggumpal. Setelah 
itu, kami siapkan polybag yang sudah diisi 
dengan tanah organik. Kami pun menabur 
benih kangkung tersebut.  

Hooree…!!! Rasanya senang punya 
tanaman sendiri. Setiap hari, aku tak lupa 
untuk menyiramnya. “Tumbuhlah subur ya, 
kangkungku...! Jangan mati atau layu.” Ini 
adalah pengalaman yang menyenangkan 
buatku. Terima kasih, bu guru... karena 
kami sudah diajak untuk menanam 
sayuran...!

Imunisasi
Measles Rubella
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SASMO 2020

Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO) adalah Olimpiade 
Matematika yang dirancang agar para siswa memiliki rasa percaya diri dan 
mencintai Matematika. SASMO diadakan pada tanggal 8 Agustus 2020, dan 

diikuti oleh siswa-siswi dari berbagai negara. Ben Robinson merupakan siswa yang 
mewakili SMP Kristen Petra 1 untuk berkompetisi. Olimpiade tersebut dilakukan 
secara online. Sistem lomba dilaksanakan dengan cara mengerjakan soal pilihan 
ganda dan uraian dalam website SASMO, serta dipantau melalui Zoom sampai lomba 
berakhir. Penilaiannya berdasarkan penjumlahan dari nilai soal benar dan kecepatan 
waktu dalam mengerjakan.

Meski lomba diadakan secara online dan bersaing dengan siswa dari berbagai 
negara, hal tersebut tidak membuat Ben merasa pesimistis. Ben menjadikannya 
sebagai tantangan untuk menguji kemampuan. Untuk persiapan menghadapi lomba, 
Ben memiliki strategi belajar sendiri. Dia bangun pagi setiap hari, lalu berolahraga. 
Kemudian, mengerjakan soal-soal olimpiade tahun lalu serta mengulas kumpulan 
soal Matematika. Puji Tuhan...! Dengan usaha dan ketekunan, Ben berhasil meraih 
gold medal dengan berada pada urutan pertama dari seluruh peserta dari berbagai 
negara yang mengikuti lomba tersebut. 

Semangat Ben untuk mendulang prestasi tidak berhenti sampai di sini saja. Dia 
memiliki hasrat dan harapan untuk terus melangkah dengan mengikuti lomba-lomba 
lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. SMP Kristen Petra 1 juga 
akan tetap terus mendukung serta memberikan fasilitas kepada seluruh siswa dalam 
mengembangkan talenta mereka, sehingga setiap kemenangan yang diraih boleh 
menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan.

Halo, teman-teman... saya Timothy William Koesasih dari SMP Kristen Petra 3 
kelas VIII-3. Beberapa waktu lalu, saya dan teman-teman mewakili sekolah 
untuk mengikuti Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO) 2020. 

Kompetisi Matematika tingkat internasional ini diadakan secara online melalui Zoom 
pada tanggal 8 Agustus 2020. Para peserta yang mengikuti ajang dengan Singapura 
sebagai tuan rumahnya ini, berasal dari sembilan belas negara. Kami sangat bahagia 
akhirnya bisa mengikuti kompetisi ini, mengingat pelaksanaannya sempat tertunda 
akibat adanya pandemi COVID-19.

Teman-teman dari SMP Kristen Petra 3 yang juga mengikuti SASMO 2020 ini 
adalah Cedric Gratia Tjia, Christopher Jason Sidharta, Evan William Winarto, Claire 
Tiffanie Chang, dan Bill Bryan. Kami mengikuti grade lomba yang berbeda-beda. 
Saya, Christopher, Evan, dan Bill, mengikuti grade VII, sedangkan Cedric mengikuti 
grade VIII, dan Claire mengikuti grade IX. Soal-soal yang diberikan berupa pilihan 
ganda dan isian singkat sebanyak 25 soal, yang harus diselesaikan dalam waktu 90 
menit. Kami berusaha mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan sebaik mungkin.

Hari yang kami nantikan pun tiba, yakni pengumunan peraih medali yang 
diumumkan pada tanggal 18 September 2020. Puji syukur kepada Tuhan, saya 
meraih medali emas dengan nilai sempurna (perfect score). Saya merasa sangat 
senang, apalagi yang berhasil meraih medali dalam kompetisi Matematika ini tidak 
hanya saya. Cedric Gratia Tjia, Christopher Jason Sidharta, Evan William Winarto, dan 
Claire Tiffanie Chang, berhasil membawa pulang medali perak. Sedangkan Bill Bryan, 
meraih medali perunggu.

Kami berterima kasih atas doa dan dukungan dari para guru pembimbing 
dan teman-teman semua. Semoga dengan pencapaian kami ini, bisa menambah 
semangat teman-teman untuk mengukir prestasi di bidangnya masing-masing. 
Khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat belajar apa 
pun kondisinya. 

oleh: Timothy William Koesasih
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Meski dalam masa pandemi COVID-19, tetap tidak 
mengurangi cara berpikir kreatif dan inovatif 
sekolah untuk tetap melaksanakan program 

semester yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, SMP Kristen 
Petra 5 menggunakan peluang untuk pemilihan ketua OSIS 
dan ikon sekolah secara daring. 

Tiap-tiap wali kelas memilih siswa, satu putra dan 
satu putri, yang secara akademik bagus dan mumpuni 
serta berkarakter. Dari sinilah, pemilihan diawali dengan 
pengajuan kandidat dari setiap kelas. Kemudian melalui 
rapat dan voting internal panitia, terpilih lima ikon putra dan 
lima ikon putri untuk maju sebagai finalis. Untuk pemilihan 
ketua OSIS, terpilih empat nama yang maju menjadi finalis. 

Para finalis ini kemudian dipilih oleh seluruh siswa 
SMP Kristen Petra 5 dengan polling melalui Zoom. 
Namun sebelumnya, empat calon ketua OSIS diminta 
untuk membuat video profil serta visi dan misi untuk 
dipublikasikan pada saat sebelum proses pembelajaran 
(kelas Zoom) dimulai, sehingga semua siswa bisa mengenal 
calon-calon ketua OSIS beserta visi dan misinya. Selanjutnya 
pada hari pemilihan, dipilihlah ketua OSIS dan ikon sekolah 
melalui polling.

Dari hasil penghitungan, yang terpilih menjadi ketua 
OSIS periode tahun ajaran 2020/2021 adalah Jocelyn 
Gracia Setiawan dari kelas VIII-2. Sedangkan ikon sekolah 
yang terpilih adalah Nataniel Joshe dari kelas IX-6 sebagai 
ikon putra, dan Gabriella A. Yapri dari kelas IX-3. Selamat 
untuk para siswa yang terpilih! Tetap semangat, dan tetap 
melayani dengan sepenuh  hati!

Pemilihan Ketua OSIS

dan Ikon Sekolah

Bulan Bahasa Pada hari rabu, tanggal 28 Oktober 2020, bertepatan 
dengan Hari Sumpah Pemuda, sekolah kami mengadakan 
kegiatan Bulan Bahasa. Mengangkat tema “Togetherness 

from a Distance”, sebuah tema yang sangat relevan untuk 
masa pandemi, dengan sebuah penghayatan bahwa 
kebersamaan masih dapat dinikmati meski terpisah oleh 
jarak. Adapun kegiatan Bulan Bahasa, diisi dengan berbagai 
lomba yang menarik untuk siswa, yang menguji keterampilan 
berbahasa. Semua siswa yang terlibat begitu antusias 
mengikuti lomba menyanyi (bahasa pengantar bahasa 
Mandarin), membuat poster (bahasa pengantar bahasa Jawa) 
dengan tema menjaga diri dari COVID-19, membuat cerita 
bergambar (bahasa pengantar bahasa Indonesia) dengan 
tema menjunjung nilai RAISE, mendongeng (bahasa pengantar 
bahasa Inggris) dengan tema “New Normal, New Me”, dan 
membaca geguritan (bahasa pengantar bahasa Jawa). 

Lomba-lomba ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran kami sebagai siswa akan pentingnya menggunakan 
bahasa dengan baik dan benar, serta menggunakannya sebagai 
sarana komunikasi yang membangun. Selain itu, kami juga 
terus didorong untuk mengembangkan kreativitas agar kami 
kelak dapat bertumbuh menjadi generasi yang maju dalam 
hal pengetahuan, memiliki kehidupan yang baik, dan menjadi 
berkat untuk orang lain.

Keterbatasan tidak menyurutkan kami untuk terus 
berkarya dan mengasah potensi-potensi yang Tuhan beri. 
Inilah semangat dari kami, pemuda-pemudi SMP Kristen 
Petra 2. Kami Indonesia, kami yang berkarya! Tuhan Yesus 
memberkati.
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International Earth Science

Symposium

Pada tanggal 11 Oktober 2020, saya, 
Eillen Theodora, dan kakak kelas 
saya, Christopher Wilbert, dari 

SMA Kristen Petra 2, mewakili Indonesia 
dalam International Earth Science 
Symposium (IESS). IESS merupakan 
ajang diskusi tingkat internasional yang 
memberikan kesempatan bagi pelajar 
di seluruh dunia untuk berkolaborasi 
dalam melakukan research dalam 
menyelesaikan masalah di bidang 
Ilmu Kebumian. Kegiatan ini diadakan 
oleh anggota USESO (United States 
Earth Science Olympiad). Perjalanan 
kami mewakili Indonesia bermula 
setelah kami ikut Olimpiade Sains 
Nasional 2019 dan meraih medali di 
bidang Kebumian. Setelah OSN, kami 
mengikuti pelatnas yang diadakan oleh 
Kemendikbud RI. Pelatnas ini bertujuan 
mempersiapkan putra-putri terbaik 
bangsa untuk mewakili Indonesia pada 
International Earth Science Olympiad 
(IESO) 2020, yang rencananya diadakan 
di Rusia. Pelatnas tahap I diikuti oleh 
semua peraih medali Kebumian OSN 
2019. Kami mendapat pembekalan dari 
dosen-dosen Universitas Gadjah Mada, 
Institut Teknologi Bandung, dan juga 
Universitas Diponegoro. Pada tahap ini 
juga dilakukan seleksi peserta pelatnas II. 

Karena adanya pandemi COVID-19, 
pengumuman hasil pelatnas I pun 
tertunda karena para pembina belum 
mendapat kepastian akan pelaksanaan 
IESO 2020. Baru pada awal bulan 
September 2020, diumumkan empat 
belas orang yang lolos ke pelatnas II. Puji 
Tuhan... saya dan Christopher Wilbert 
berhasil lolos! Namun setelah itu, kami 
diberi info bahwa IESO 2020 dibatalkan. 
Akan tetapi... para pembina dari seluruh 
dunia telah membentuk IESS sebagai 
pengganti IESO, agar dapat mewadahi 
ide dan gagasan para pelajar di seluruh 
dunia. Kami diberi tahu oleh pembina 
bahwa seluruh peserta pelatnas II akan 
menjadi perwakilan Indonesia dalam 
IESS, dan mendapat pembinaan singkat 
secara daring selama lima hari. 

Setelah mendaftarkan diri untuk 
IESS, kami dibuatkan kelompok oleh 
panitia, yang mana anggotanya berasal 
dari negara-negara yang berbeda. 
Kelompok ini nantinya akan bekerja 
sama dalam tim untuk membuat 

suatu penelitian sesuai dengan topik 
yang diberikan. Kebetulan saya dan 
Christopher Wilbert sekelompok 
bersama dengan beberapa rekan 
dari Indonesia juga, serta satu orang 
dari Republik Ceko. Kelompok kami 
mendapatkan topik tentang “Volcanic 
Risks of Death and Destruction”. Kami 
diberi kesempatan untuk berdiskusi 
dan menyusun presentasi mulai tanggal 
18 September 2020 hingga 9 Oktober 
2020. Kami memilih fokus tema tentang 
identifikasi manfaat dan bahaya yang 
ditimbulkan oleh erupsi gunung berapi 
di Pulau Jawa, Indonesia. Pada awalnya 
kami mengalami sedikit kecanggungan 
dalam berkomunikasi dalam kelompok 
karena harus berkomunikasi dalam 
bahasa Inggris, dan juga adanya 
perbedaan waktu yang membuat kami 
kesulitan mencari waktu yang pas untuk 
online meeting. Namun pada akhirnya, 
kami mampu beradaptasi dengan 
tantangan yang ada dan berusaha untuk 
men-support satu sama lain. 

Akhirnya, kami berhasil menyusun 
laporan tertulis dan slide presentasi 
dengan baik sebelum deadline yang 
telah ditentukan oleh panitia. Setelah 
itu, kami masih perlu mempersiapkan 
diri untuk melakukan live presentation 
yang merupakan puncak dari kegiatan 
IESS. Live presentation ini diadakan 
melalui Zoom pada tanggal 11 Oktober 
2020, pukul 06.30 AM PST 
atau pukul 20.30 WIB. Kami 
telah membagi bagian 
presentasi kami masing-
masing dan berlatih 
semaksimal mungkin. Maka 
dari itu, kami telah siap 
dengan presentasi kami. 

Meski demikian, 
tentunya tetap ada 
rasa gugup yang saya 
rasakan saat 
presentasi di 
depan seluruh 
peserta dari 
negara-negara 
lain. Saya 
menyerahkan 
segalanya 
kepada Tuhan, 
dan berusaha 
melakukan 

yang terbaik. Pada akhir presentasi, 
terdapat sesi tanya-jawab terbuka bagi 
seluruh peserta IESS, dan kelompok 
kami dapat menjawab setiap pertanyaan 
yang diberikan dengan baik. Kelompok 
saya pun berhasil melewati sesi 
presentasi, dan selanjutnya kami ikut 
mendengarkan presentasi dari kelompok 
lain dengan topik yang berbeda-beda. 
Usai sesi presentasi, panitia memberikan 
penghargaan/apresiasi khusus bagi 
sejumlah kelompok. Kelompok saya 
mendapatkan penghargaan “Excellence 
in Detailed Consideration of Case Studies 
and Potential Mitigation Techniques”. 

Puji Tuhan, seluruh rangkaian IESS 
2020 terlaksana dengan baik! Bagi saya, 
mengikuti kegiatan ini merupakan suatu 
pengalaman yang berharga karena dapat 
menjalin relasi sekaligus meningkatkan 
skill berkomunikasi dengan teman-
teman lain dari negara yang berbeda. 
Semua ini hanya dapat saya raih dengan 
pertolongan Tuhan, serta dukungan dari 
orang tua, kepala sekolah dan guru-
guru SMA Kristen Petra 2, para dosen 
pembimbing, dan PPPK Petra melalui 
pelatihan di Litbang. Selain itu, saya juga 
ingin mengucapkan terima kasih kepada 
teman-teman yang telah mendukung 
saya hingga dapat mencapai titik ini.

oleh: Eillen Theodora



Puji Tuhan atas segala berkat 
dan penyertaan-Nya kepada 
kami —Alexander Weynard (XII 

IPA-2), Andreas Reynard (XI IPA-1), 
dan Angelus Kennard (X IPA-6)— 
dalam mengikuti lomba MBCGS 
(Mathematics Battle Challenge and 
Goes to School) yang diadakan oleh 
Himatika Fakultas MIPA Universitas 
Padjadjaran. Walaupun dalam 
masa pandemi COVID-19, banyak 
para siswa tetap bersemangat 
mengikuti berbagai lomba yang 
diselenggarakan secara online. Segi 
positifnya adalah  biaya yang harus 
dikeluarkan baik oleh panitia lomba 
maupun peserta menjadi lebih 
hemat. Apalagi jika tempat lombanya 
jauh dari tempat tinggal kita. Maka 
dari itu, kami memberanikan diri 
mengikuti lomba MBCGS ini.

Lomba ini dilakukan secara tim. 
Satu tim terdiri atas tiga orang. 
Babak penyisihan diadakan pada 
tanggal 12 September 2020. Pada 
babak penyisihan tersebut, tim 
kami berhasil meraih skor tertinggi 
sekaligus menjadi tim terbaik wilayah 
Jawa Timur. Kami sangat senang dan 

Battle Matematika?

Siapa Takut!
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semakin bersemangat menantikan 
babak selanjutnya.

Babak semifinal dan final 
diadakan pada tanggal 26 September 
2020. Babak semifinal terdiri atas 
dua rangkaian lomba, yaitu Math 
Solve dan Locked Room, yang diikuti 
oleh dua puluh tim. Menunggu hasil 
pengumuman semifinal, kami bertiga 
merasa sedikit khawatir dikarenakan 
tidak mengetahui bagaimana 
keadaan lawan. Puji Tuhan, akhirnya 
nama tim kami disebut sebagai salah 
satu finalis..! 

Tibalah babak final yang terdiri 
atas tiga rangkaian lomba, yaitu: 
Presentasi, Relay, dan Invest. Nilai 
terakhir adalah gabungan dari ke-3 
rangkaian tersebut. Saat Presentasi, 
kami mendapat nomor  undian 
pertama. Meski agak gugup, 
kami percaya diri karena sudah 
mempersiapkannya dengan baik. 
Karena penilaiannya mencakup 
benar atau tidaknya jawaban 
dan cara kita mempresentasikan 
jawaban, kami pun membagi tugas 
saat presentasi tersebut akan apa 
saja yang harus kami masing-masing 

lakukan.  Kemudian, final dilanjutkan 
dengan lomba Relay. Kami 
mengalami kesulitan di sini, namun 
kami berusaha sebaik mungkin. 
Dan terakhir saat lomba Invest, 
kami diharuskan menginvestasikan 
modal yang kami punyai sebelum 
menjawab pertanyaan. Lomba ini 
sangat seru, karena kami hanya 
bisa menerka-nerka berapa persen 
kemungkinan kami bisa menjawab 
soal-soal tersebut. Sekali lagi kami 
sangat bersyukur kepada Tuhan atas 
penyertaan-Nya, sehingga tim kami 
bisa unggul dari tim-tim lain pada 
babak ini. 

Babak final berakhir hingga sore 
hari, dan malamnya dilakukan acara 
penutupan serta pengumuman 
pemenang. Puji Tuhan! Tim kami 
akhirnya berhasil meraih Juara 
I dalam lomba MBCGS 2020 ini. 
Syukur kami panjatkan kepada Tuhan 
karena semua ini  berkat anugerah-
Nya.

oleh: Alexander Weynard



Tetap Produktif JUARA 

    Sekalipun 

LEARN FROM HOME

Mulanya COVID-19 terdeteksi 
dan menyebar di Wuhan, 
Tiongkok, pada akhir tahun 

2019. Kemudian, mulai menginfeksi 
ke beberapa negara pada awal tahun 
2020 melalui orang-orang yang memiliki 
riwayat perjalanan ke Wuhan. Berbagai 
tindakan antisipasi pun segera dilakukan 
oleh negara-negara lain untuk mencegah 
masuknya virus ini ke wilayah mereka, 
termasuk Indonesia. Banyak pula 
argumen yang menyatakan bahwa virus 
ini tidak mungkin masuk ke 

Indonesia. Namun pada bulan Maret 
2020, akhirnya virus ini dilaporkan 
masuk ke Indonesia. Sejak itu, COVID-19 
semakin merajalela di Indonesia 
dan juga negara-negara lain. Hingga 
akhirnya, WHO menetapkan penyebaran 
COVID-19 sebagai pandemi. Banyak 
negara menerapkan lockdown ataupun 
pembatasan mobilisasi warganya untuk 
mengurangi penyebaran virus. Imbasnya 
juga bisa dirasakan di dunia pendidikan. 
Sekolah-sekolah, termasuk SMA 
Kristen Petra 5, menghentikan kegiatan 
pembelajaran secara tatap muka, untuk 
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digantikan dengan 
pembelajaran secara 
online atau daring, yang 
masih berlangsung 
hingga saat ini. 

Pembelajaran 
secara daring atau 
Learn From Home 
(LFH) mulanya terasa 
sulit. Biasanya 
saya pergi ke 
sekolah, dan bisa 

bersosialisasi 
langsung dengan guru 
dan teman-teman. Namun, 
sekarang pertemuan hanya 
dilakukan secara virtual melalui 
Zoom. Tak hanya itu, banyak 
adaptasi yang perlu saya lakukan. 
Misalnya, harus menatap layar 
laptop dalam waktu yang lama, 
ataupun menyesuaikan metode 
pembelajaran dan beberapa tes 
serta tugas yang diberikan oleh 
guru. 

Hari demi hari berlalu. 
Meski hanya dengan LFH, tidak 
lantas menurunkan semangat 
saya untuk meraih prestasi. Agar 
tetap produktif, saya mencari 
lomba-lomba di Instagram 
dan mengikutinya. Memang 
mulanya terasa aneh, karena 
lomba secara online sangat 

berbeda dengan lomba offline 
(datang langsung ke tempat lomba). 
Akan tetapi, ternyata lomba online itu 
asyik juga! Dengan LFH, saya mempunyai 
lebih banyak waktu untuk belajar dan 
mempersiapkan diri. 

Saya merasa hari-hari saya tetap 
produktif walaupun #dirumahsaja. 
Lomba demi lomba saya ikuti. Dan puji 
Tuhan... karena anugerah-Nya, saya bisa 
meraih tujuh gelar juara selama LFH ini. 
Lomba online ternyata menyenangkan. 
Pihak penyelenggara menggunakan 
berbagai metode agar lomba menjadi 
menarik dan tetap berbobot, sama 
seperti lomba offline pada umumnya.

Penerapan 
LFH ini juga tetap ada 
suka dukanya. Dukanya adalah rindu 
berkumpul dan bersosialisasi dengan 
guru dan teman-teman. Namun dengan 
kondisi pandemi ini, memang tidak 
memungkinkan untuk sekolah offline 
atau tatap muka. Saya tetap mensyukuri 
hal ini. Saya berusaha mengisi hari-hari 
saya dengan hal yang positif agar LFH 
lebih produktif. Saya tetap semangat 
untuk menjalani hari, karena saya sadar 
bahwa sebagai generasi muda, saya 
harus memiliki semangat. Tidak boleh 
bermalas-malasan.

Dengan LFH, kita memiliki banyak 
waktu lebih untuk melakukan hal yang 
biasanya tidak dapat kita lakukan. Kita 
harus menjadikan ini sebagai suatu 
kesempatan untuk menambah value 
added dalam diri kita. Banyak cara yang 
bisa dilakukan untuk meng-explore 
diri, misal dengan mengikuti berbagai 
kompetisi ataupun belajar hal-hal baru 
seperti trading, masak, membuka bisnis, 
dan lain sebagainya. Jangan jadikan 
pandemi ini sebagai hambatan, namun 
jadikan sebuah peluang untuk menjadi 
lebih baik. 

Productivity is being able to do 
things that you were never able to do 
before – Franz Kafka. So, stay productive, 
think positive, and God bless you all...!

oleh: Jeremy Michael Harianto
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Pernahkah kita membayangkan 
siswa di Korea bermain bola bekel? 
Atau membayangkan perasaannya 

saat mereka membatik? Bisakah mereka 
bermain bola bekel dengan baik dan 
bisa jugakah mereka membatik? Hal 
ini bisa terjadi, karena di SMA Kristen 
Petra 4 sedang berlangsung kegiatan 
tukar budaya Indonesia-Korea. Kegiatan 
tersebut merupakan salah satu program 
SMA Kristen Petra 4 yang dilaksanakan 
pada bulan Oktober 2020.

Kegiatan Culture Exchange ini 
bertujuan mengenalkan budaya 
Indonesia kepada siswa di Korea, 
khususnya di Pohang Jecheol High 
School. Siswa dan guru di sekolah 
tersebut berpraktik langsung dengan 
alat dan cara yang benar, sesuai dengan 
tutorial yang telah diberikan oleh 
SMA Kristen Petra 4. Bukan saja alat 
dan tutorial bermain bola bekel dan 
membatik saja, melainkan SMA Kristen 
Petra 4 juga mengenalkan salah satu 
budaya Indonesia yang tidak kalah 
menarik, yaitu Tari Gemu Fa Mi Re. 
Selain memperkenalkan beberapa 
budaya Indonesia, SMA Kristen Petra 
4 juga mengirimkan video tentang 
beberapa siswanya yang sedang menari 
K-Pop, sebagai bukti bahwa sebagian 
besar siswa SMA Kristen Petra pun juga 

Tak Kenal maka
Tak Sayang

menyukai budaya Korea. 
Demikian halnya 

dengan Pohang 
Jecheol High 
School, mereka pun 
juga memperkenalkan 
beberapa budaya mereka. 
Salah satu budaya yang 
mereka perkenalkan, 
yaitu permainan dadu 
tradisional Korea. Permainan 
ini bukan saja sekadar 
bermain dadu, melainkan 
juga mengandung unsur 
pembelajaran Matematikanya. 
Pohang Jecheol High School 
mengirimkan alat permainan 
dan tutorialnya, dengan 
harapan siswa SMA Kristen Petra 
memiliki kemampuan dan keterampilan 
yang lebih dalam bidang Matematika 
yang diperoleh dengan cara bermain. 

Kerja sama ini pun diperkuat dengan 
saling bertatap tatap muka secara 
daring. Melalui Zoom, beberapa siswa 
SMA Kristen Petra 4 yang terpilih untuk 
mengikuti Zoom, memperkenalkan 
diri mereka secara bergantian, antara 
lain nama, golongan darah, ataupun 
warna kesukaan mereka. Mereka saling 
bercakap, bersenda gurau, dan menyapa. 
Terlihat kegiatan Zoom ini memberi 

kenangan yang mendalam bagi mereka, 
baik bagi siswa SMA Kristen Petra 4 
maupun Pohang Jecheol High School. 

Kegiatan siswa lintas negara ini 
tidak berhenti sampai di sini. Jadwal 
selanjutnya adalah International Study 
Club yang akan dilaksanakan pada bulan 
November 2020. Internasional Study 
Club merupakan kegiatan yang memberi 
kesempatan bagi kedua sekolah untuk 
berinteraksi dan saling bertukar pikiran 
mengenai topik sosial dan lingkungan 
hidup yang terjadi di kedua negara. 
Sebagai generasi penerus bagi bangsa 

masing-masing, tentunya kegiatan 
tersebut memberi manfaat yang 
besar dalam mengemban tugas 
bagi bangsa dan negara masing-
masing pada masa depan. Memiliki 
banyak sahabat tidak akan rugi. 
Jika kita terbuka dengan siapa pun, 
kita akan mendapatkan hal-hal 
yang lebih dari orang lain, dan 
pengalaman baru yang menambah 
wawasan kita.
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Global e-Competition of 

Astronomy and Astrophysics

Saya Vincent Sean Farrell, alumni 
SMA Kristen Petra 2 tahun 
2020, mewakili Indonesia dalam 

kompetisi internasional bidang 
Astronomi, yaitu GeCAA (Global 
e-Competition of Astronomy and 
Astrophysics), sebagai pengganti 
dari IOAA (International Olympiad of 
Astronomy and Astrophysics) 2020 yang 
dibatalkan akibat pandemi COVID-19. 
GeCAA 2020 diadakan pada tanggal 
25−27 September 2020, diikuti oleh 279 
peserta dari sembilan puluh negara.

Dalam persiapan mengikuti 
kompetisi ini, saya melalui banyak 
tahapan-tahapan seleksi, mulai dari 
tingkat sekolah melalui Litbang, tingkat 
kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, 
hingga tiga tahap pelatihan tingkat 
nasional. Tahapan-tahapan seleksi ini 
bertujuan untuk mendapatkan peserta-
peserta terbaik dari 
seluruh Indonesia, 
hingga akhirnya 
didapatkan 
empat belas 
peserta 
untuk 
GeCAA ini. 
Jika ditotal, 
seluruh 
tahapan 
seleksi ini 
memakan 

waktu dua tahun, mulai dari saat saya 
masih kelas XI hingga saya menginjak 
jenjang perguruan tinggi. Tentunya 
selama proses seleksi ini ada banyak 
cerita unik yang saya alami, namun 
hal yang paling saya ingat adalah saat 
melalui tahapan terakhir dari pelatihan 
tingkat nasional tahap III. Pada waktu 
itu saya sudah memulai perkuliahan di 
luar negeri yang berbeda zona waktunya 
dua belas jam dengan Indonesia, maka 
akhirnya saya mengikuti pelatihan 
tersebut secara asinkron. Dukungan-
dukungan yang diberikan oleh kakak 
panitia dan pembina pelatihan tersebut 
sangat besar, sehingga saya bisa melalui 
pelatnas tahap ketiga tersebut dengan 
lancar.

Biasanya, dalam setiap tahapan 
seleksi akan ada peserta yang 
tereliminasi. Tetapi karena kompetisi 
tahun ini berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, dan jumlah pesertanya 
ditambah, maka proses eliminasi 
berhenti pada pelatihan nasional tahap 

I, sedangkan dua tahapan lainnya 
digunakan untuk pembinaan saja. 
Tentunya saya merasa senang setelah 
mengetahui hal tersebut. Saya bisa 
fokus belajar karena sudah tidak 
ada eliminasi lagi dan saya sudah 
dipastikan akan mengikuti GeCAA.

Saya memilih untuk mengikuti 
kompetisi ini dari rumah untuk 

menghindari risiko penularan 
COVID-19. Berlangsung 

selama tiga hari, materi 
kompetisi 

terbagi 
dalam 
beberapa 
ronde, 
yakni ronde 

teori, analisis data, dan observasi. Tidak 
ada kendala teknis selama berjalannya 
lomba. Listrik, jaringan internet, ataupun 
hardware, semuanya lancar. Tetapi saat 
mengerjakan soal-soal di setiap ronde, 
saya mengalami kesulitan menjawab dan 
menyelesaikannya. Namun, saya tetap 
bertekad mengerjakan sebaik mungkin. 
I’ll do my best, and let God do the rest.

Satu bulan berlalu, saat 
pengumuman pun tiba. Teringat kembali 
akan perjuangan menyelesaikan soal-
soal dan ketidakyakinan atas pencapaian 
nilainya, membuat saya merasa takut 
akan mengecewakan banyak pihak, 
galau, dan nervous. Perasaan ini terasa 
campur aduk dan jantung berdebar 
kencang. Hingga akhirnya... saya melihat 
nama saya tercantum sebagai peraih 
Bronze Medal. Saat itu, langsung plong 
rasanya...! Ya, betul! Sangat bahagia 
rasanya karena sudah tidak terbeban 
dengan pikiran itu lagi. Hasil ini mungkin 
kurang memuaskan, tetapi saya sudah 
berusaha semaksimal mungkin dengan 
penyertaan Tuhan, serta dukungan 
dari orang tua, kepala sekolah, guru-
guru di sekolah, pembina Litbang, 
pembina pelatnas, serta orang-orang 
di sekitar saya. Saya mengucap syukur 
kepada Tuhan dan terima kasih sebesar-
besarnya kepada orang tua yang tidak 
pernah berhenti percaya kepada saya. 
Tidak lupa juga, terima kasih kepada 
kepala sekolah dan para guru SMA 
Kristen Petra 2, serta para pembina yang 
sudah sabar dalam membina saya.

Akhir kata, saya berpesan kepada 
teman-teman untuk selalu berjuang 
jangan dan pernah menyerah. Meskipun 
sepertinya terlihat seperti tidak ada 
jalan, namun jika kita percaya kepada 
Tuhan, Ia akan membuka jalan bagi kita.



Kompetisi Sains Nasional 2020
jenjang SMA

Kompetisi Sains Nasional (KSN) atau 
yang sebelumnya dikenal sebagai 
Olimpiade Sains Nasional (OSN), 

merupakan perlombaan akademik 
tingkat nasional yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. 
Kompetisi ini bertujuan 
untuk menyeleksi putra-
putri terbaik bangsa 
yang nantinya akan 
menjadi wakil 
Indonesia di tingkat 
internasional. Untuk 
itu, setiap tahun 
SMA Kristen Petra 2 
selalu mengadakan 
seleksi bagi siswa-siswi 
yang berpotensi dalam 
bidang akademik, yaitu bidang 
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, 
Ekonomi, Kebumian, Astronomi, 
Komputer, dan Geografi. Kemudian, 
para siswa yang lolos seleksi diberikan 
pelatihan setiap minggunya sebagai 
persiapan menghadapi KSN tingkat kota 
(KSN-K). Selama pelatihan, juga terdapat 
beberapa tes eliminasi hingga terkumpul 
jumlah siswa yang mewakili SMA 
Kristen Petra 2 untuk mengikuti KSN-K, 
yang pada tahun ini dilaksanakan pada 
tanggal 10 Maret 2020. Dengan doa 
dan persiapan yang matang, puji Tuhan 

sebanyak 21 siswa SMA Kristen Petra 2 
lolos ke tingkat provinsi.

Sehubungan dengan adanya 
pandemi COVID-19, maka KSN pada 
tahun ini diadakan secara daring. 
Terdapat jeda waktu yang lama dari 
KSN-K ke KSN-P dikarenakan perlunya 

adaptasi mekanisme perlombaan 
yang dibuat oleh Pusat Prestasi 

Nasional, sebagai usaha 
untuk tetap melaksanakan 
kegiatan ini meskipun 
sedang berada pada era 
new normal. Akhirnya, 
siswa yang lolos 
mengikuti KSN-P pada 

tanggal 10−14 Agustus 
2020. Dengan berdoa dan 

berusaha, akhirnya 
kami bisa melewati KSN-P 

dengan baik, dan tiba 
saatnya pengumuman 
siapa saja yang lolos ke 
tingkat nasional.

Kami sangat 
bersyukur dan senang 
saat mengetahui bahwa 
ada sebelas siswa yang lolos 
ke tingkat nasional, yaitu: 
Vanya Priscillia (Matematika), 
Athalia Beatrice dan Gwyneth Trixie 
(Kimia), Jefferson Filbert dan Gwenny 
Catharina (Biologi), Felicia dan Gracia 

Edhyta (Ekonomi), Eillen Theodora 
dan Sean Matthew (Kebumian), 
Nicholas Sudiyanto (Astronomi), dan 
Nicholas Sindoro (Komputer). Kami 
mempersiapkan diri sebaik mungkin 
selama satu bulan, dengan  mengikuti 
pelatihan intensif di Litbang bersama 
dengan para pelatih yang kebanyakan 
merupakan alumni peraih medali OSN. 

Sebelum KSN dilaksanakan, para 
peserta wajib mengikuti technical 
meeting yang disampaikan oleh para 
juri dari tiap-tiap bidang, dengan tujuan 
menyosialisasikan petunjuk teknis dan 
mekanisme pengawasan selama tes 
berlangsung. Akhirnya, tibalah saat 
yang dinantikan. KSN dilaksanakan 

pada tanggal 12−16 Oktober 2020, 
yang diawali dengan acara 

pembukaan, yang mana 
terdapat berbagai 

penampilan dari alumni 
FLS2N, mulai dari 
tari-tarian, solo vokal, 
hingga paduan suara. 
Setelah pembukaan, 

kegiatan lomba pun 
dimulai. Pada tingkat 

nasional, tentu banyak 
tantangan baru karena 

terdapat berbagai variasi soal dan 
tes praktik yang sebelumnya tidak ada 
pada tingkat kota ataupun provinsi. 
Setiap bidang memiliki mekanisme 
dan kegiatan lomba yang berbeda-
beda, disesuaikan dengan kriteria 
penilaian masing-masing. Berbekal ilmu 
dan bimbingan dari para pelatih dan 
guru-guru di sekolah, kami berusaha 
mempersembahkan yang terbaik serta 
menyerahkan semuanya kepada Tuhan. 
Selaras dengan tema KSN 2020 yaitu 
“Jujur Itu Juara”, kami selalu menjunjung 
tinggi integritas dan kejujuran selama 
mengikuti KSN, meski pelaksanaannya 
dilakukan di rumah masing-masing. 
Kami mengikuti arahan juri yang 
disampaikan saat technical meeting, 
dengan menyalakan Zoom saat tes 
berlangsung dan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan di mana pun kami 
berada. Setelah seluruh kegiatan tes 
usai, beberapa bidang mengikuti sesi 
wawancara bersama para juri yang akan 
menjadi salah satu penilaian dalam KSN.

Vanya Priscillia Bendatu EMAS   Matematika

Andreas Reynard Samsico PERAK   Matematika

Felicia    PERAK   Ekonomi

Sean Matthew   EMAS   Kebumian

Kevin Lius Bong  PERAK   Kimia

Athalia Beatrice Molianto PERUNGGU  Kimia

Eillen Theodora  EMAS   Kebumian

Jefferson Filbert Tjoenardi PERAK   Biologi

Nicholas Sindoro  PERUNGGU  Informatika

Albert Ariel Putra  EMAS   Informatika

Keiko Renata Santoso  PERAK   Ekonomi

Gracia Edhyta Harsono PERUNGGU  Ekonomi
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Pada hari Sabtu, tanggal 12 
September 2020, saya mengikuti 
Global Business Mathematics 

Olympiad (GBMO) yang diselenggarakan 
oleh Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Global Business Mathematics 
Olympiad (GBMO) adalah olimpiade 
matematika terapan bisnis atau applied 
business-mathematics yang diadakan 
secara full online system.

Applied business-mathematics 
sendiri adalah ilmu matematika 
terapan yang penerapannya secara 
nyata digunakan dalam dunia bisnis 
untuk menunjang akurasi analisis data, 
logika, simulasi, research, dan prediksi 
(forecast), untuk pengambilan keputusan 
dan kebijakan perusahaan.

Ilmu matematika terapan bisnis 
dipandang sebagai sesuatu yang baru 
di Indonesia. Namun GBMO merancang 
secara khusus soal-soal perlombaan 
untuk membuka cakrawala baru tentang 
ilmu matematika, merangsang daya 
analisis, memicu pengertian yang 
mendalam, dan menstimulus otak 
agar segera dapat mempelajari ilmu 
matematika terapan secara cepat dan 
menantang.

Global Business
Mathematics Olympiad

Dalam kompetisi tersebut, saya 
harus mengikuti beberapa bagian lomba, 
di antaranya: Math Logic, yang mana 
mengasah logika matematika yang 
mirip dengan tes IQ; Math Analytic, 
yaitu penerapan matematika sehari-
hari terutama dalam bidang bisnis 
(perhitungan untung-rugi, modal usaha, 
jual-beli, menghitung peluang); serta 
International Mathematics Economy, 
seperti kurs mata uang, ekspor-impor, 
dan istilah-istilah ekonomi pada 
umumnya.

Pada saat perlombaan, saya harus 
mengerjakan 25 soal dengan waktu 90 
menit. Soal-soal di dalam perlombaan 
ini terbagi dalam lima bagian, yaitu: 
Concept Test, Business Math Logic 
Test, Business Analysis Test, Business 
Decisions Test, serta Corporate Analysis 
and Business Decision Making. 

Perlombaan ini dilaksanakan dan 
diselesaikan dalam waktu satu hari. 
Setelah itu, para peserta menunggu 
hasil lomba dari panitia. Pengumuman 
pemenang disampaikan pada tanggal 
26 September 2020, pukul 19.15 WIB, 
melalui website yang telah disediakan. 
Pada saat hari pengumuman, nama saya 

Pada tanggal 16 Oktober 2020, 
pukul 19.00 WIB, dilaksanakan 
penutupan dan pengumuman hasil 
KSN yang dilaksanakan secara live. 
Pastinya kami sangat gugup menanti 
pengumuman. Kami sudah berjuang 
dan kini kami hanya dapat menyerahkan 
hasilnya kepada Tuhan. Dan akhirnya... 
puji Tuhan, ada delapan 
siswa SMA Kristen Petra 
2 yang berhasil meraih 
medali KSN! Vanya 
Priscillia B. meraih 
medali emas bidang 
Matematika. Eillen 
Theodora dan Sean 
Matthew, keduanya 
meraih medali emas 
bidang Kebumian. 
Jefferson Filbert T. meraih 
medali perak bidang Biologi. 
Athalia Beatrice M. meraih medali 
perunggu bidang Kimia. Felicia meraih 

medali perak dan Gracia 
Edhyta H. meraih medali 
perunggu, keduanya 
di bidang Ekonomi. 
Nicholas Sindoro meraih 
medali perunggu bidang 
Komputer. Selain medali, 
ada pula penghargaan 

khusus yang diraih, 
yaitu: absolute winner 

oleh Vanya Priscillia 
B., nilai tertinggi oleh Eillen 
Theodora, gagasan bisnis 
terbaik oleh Felicia, dan 
makalah terbaik oleh Gracia 
Edhyta H. 

Pencapaian prestasi ini 
juga diikuti oleh rekan-rekan 

kami dari SMA Kristen Petra 
yang lain. Albert Ariel Putra dari 

SMA Kristen Petra 4 meraih medali emas 
bidang Informatika. Kemudian dari SMA 
Kristen Petra 1, ada Andreas Reinard S. 

yang meraih medali perak 
bidang Matematika, 

Kevin Lius Bong yang 
meraih medali perak 
bidang Kimia, dan 
Keiko Renata S. yang 
meraih medali perak 
untuk bidang Ekonomi. 

Puji Tuhan 
rangkaian acara KSN pada 

tahun ini dapat terlaksana 
dengan baik. Semua prestasi 

ini kami persembahkan hanya untuk 
kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, kami 
bersyukur dan berterima kasih kepada 
Tuhan, orang tua, Bu Cahyo selaku 
kepala sekolah, guru pembimbing, para 
guru SMA Kristen Petra 2, PPPK Petra 
melalui Litbang dan para pelatih, serta 
teman-teman yang telah mendukung 
hingga kami bisa sampai di titik ini.

 
oleh: Eillen T., Gracia E, & Sean M.
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muncul sebagai peraih Silver Award 
pada Senior Category, sehingga saya pun 
mendapatkan sertifikat dan medali.

Saya bersyukur kepada Tuhan atas 
perhargaan yang telah saya peroleh. 
Semua ini karena berkat dan kemurahan 
dari Tuhan. Saya juga berterima kasih 
kepada sekolah saya, SMA Kristen 
Petra 3, dan para guru yang telah 
membimbing saya. Ke depannya, saya 
berharap dapat semakin maju dan 
berkembang dalam mengikuti lomba-
lomba yang ada. Kiranya nama Tuhan 
dipermuliakan. 

                           oleh: Jevon Joe Ariel 
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Pengalaman yang unik tentunya, 
untuk lomba yang dilaksanakan 
pada masa pandemi COVID-19. 

Persiapan bagi saya (Aaron Alvarado 
K.J.) dan juga rekan timnas saya untuk 
menghadapi International Mathematical 
Olympiad (IMO) 2020 dilakukan secara 
online melalui Zoom. Terkadang pula 
dilanjutkan lewat WhatsApp, sampai 
pada hari mulainya lomba.

Pada tanggal 20 September 2020, 
sehari sebelum lomba, saya check in 
ke Hotel Sheraton Surabaya (tempat 
mengikuti IMO 2020 secara online) dan 
bermalam hingga selesainya lomba. 
Pada malam hari, saya beserta tiga 
peserta lainnya yang dari Surabaya, 
berkumpul di ruang pertemuan untuk 
mengikuti pembukaan bersama dengan 
para peserta lain dari berbagai negara 
via YouTube dan Zoom. Selain kami yang 
dari Surabaya, juga ada dua peserta 
Indonesia yang mengikutinya dari 
Bandung. Acara berjalan dengan lancar 
tanpa ada masalah, bahkan saya merasa 
takjub. Meski dalam masa pandemi, 
opening acara IMO tetap merupakan hal 
yang menakjubkan. Salah satu hal yang 
paling saya ingat adalah video animasi 
pendek yang menjelaskan tentang 
sejarah Matematika yang berkembang di 
sekitar Rusia.

Esok harinya, kami memulai lomba 

pada pukul 14.30. Sebelum lomba, 
semua perlengkapan kebutuhan 
olimpiade sudah tersedia dengan rapi. 
Ada kertas jawaban, kertas soal, kertas 
pertanyaan, minuman, pensil, dan 
beberapa papan penanda. Kertas 
pertanyaan memiliki fungsi untuk 
menanyakan 
penjelasan soal. 
Penanda “question” 
digunakan bila 
peserta hendak 

mengajukan 
pertanyaan lewat 
kertas pertanyaan. 
Penanda “toilet” 
digunakan bila siswa ingin ke toilet. 

Penanda “paper” digunakan bila murid 
memerlukan kertas tambahan.

Tiap-tiap alat ini dapat digunakan 
oleh peserta agar proses lomba 
dapat berjalan secara jujur, efisien, 
dan kondusif. Kami juga memiliki 
jam digital di depan, dan beberapa 
kamera yang disediakan oleh Petra dan 
pemerintah. Pada 30 menit pertama, 
kami diperbolehkan untuk menanyakan 
penjelasan soal bila perlu. Pada hari 
pertama, semua soal sudah jelas, jadi 
kami meneruskan saja tanpa bertanya. 
Selama empat setengah jam waktu yang 
tersedia, peserta membaca tiga soal dan 
menuliskan jawaban di lembar jawaban 
yang ada.

Setelah waktu habis, saya dan 
peserta lain keluar dari ruang lomba. 
Panitia pun melakukan scanning atas 
jawaban-jawaban peserta, sementara 
para peserta di luar ruangan bercakap-
cakap tentang bagaimana hari pertama 
ini berlalu. Setelah itu, kami makan 
malam dan istirahat di kamar masing-
masing.

Keesokan harinya, tanggal 
22 September 2020, hari kedua 
pelaksanaan olimpiade dimulai. Semua 
berjalan dengan baik seperti pada hari 
pertama. Akhirnya acara olimpiade 
selesai, dan seluruh peserta kembali 
ke kamar masing-masing. Keesokan 

harinya, kami pun pulang ke rumah 
masing-masing dan menunggu hasil 
serta penutupan acara.

Beberapa hari kemudian, kami 
mendapat informasi tentang hasil 
olimpiade dan acara penutupan via 
YouTube dan Zoom. Puji Tuhan...! Saya 

bangga bahwa pada tahun 
ini Indonesia berhasil 
meraih dua medali emas 
dalam satu tahun. Hal 
yang belum pernah terjadi 
dalam perlombaan ini. 
Dan saya sangat bahagia 
bisa menjadi salah satu 
dari peraih medali emas 

tersebut. Selain itu, rekan saya yang 
juga dari SMA Kristen Petra 1, Timothy, 
meraih penghargaan Honourable 
Mention dalam IMO 2020 ini.

Terima kasih kepada PPPK Petra 
yang telah mendukung pelaksanaan 
IMO virtual di Surabaya, juga kepada 
seluruh guru dan karyawan PPPK Petra 
yang memberi dukungan dan doa. 
Semoga siswa-siswi PPPK Petra bisa lebih 
berprestasi lagi pada masa mendatang! 
Pesan saya... jangan menyerah dengan 
keadaan, tetap asah potensi kalian, 
karena meskipun di tengah pandemi, 
kita masih dapat berprestasi.


