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Hai, teman-teman...! Apa kabar? 
Masih semangat dan penuh 
sukacita, ya..! Namaku Jasver, 

siswa TK B dari KB-TK Kristen Petra 
1. Pada bulan November, tepatnya 
tanggal 23 November 2020, sekolahku 
mengadakan Proyek Peduli Lingkungan 
dengan bentuk kegiatan membuat 
barang dari barang-barang bekas 
(daur ulang). Kali ini, Jasver dan mama 
membuat bunga dari kantong plastik 
bekas. Teman-teman mau tahu cara 
membuatnya? Jasver beri tahu, yaa...! 

Kantong plastik bekasnya digunting 
terlebih dahulu. Ambil tiga lembar yang 
sudah digunting, lalu dilipat-lipat sampai 
membentuk kipas. Setelah itu, bagian 
tengahnya dililit kawat lalu dibuka. 
Lihat... sudah jadi bunga, teman-teman! 
Nah... kemudian ambil kawat dan tempel 

Aku Peduli Lingkungan

Keluargaku Pahlawanku

Halo, teman-teman... pada kesempatan kali ini, kami dari KB-TK Kristen Petra 
7 sedang mengikuti serangkaian kegiatan entrepreneurship, lho...! Tema 
kegiatan entrepreneurship kali ini adalah tentang “Pahlawan”. Pahlawan 

tersebut adalah pahlawan di keluargaku. Ada mama, papa, kakek, nenek, atau 
pendamping yang selalu mendampingi saat berada di rumah atau saat kegiatan 
pembelajaran online berlangsung.

Kegiatan ini kami laksanakan mulai tanggal 23–27 November 2020. Berbagai 
tahap telah kami lewati, seperti exploring agar kami lebih mengetahui apa itu 
pahlawan dan siapa saja pahlawan di sekitarku, apa saja yang dapat kami lakukan 
untuk menunjukkan rasa terima kasih kami untuk pahlawan di keluarga. Lalu pada 

tahap planning, kami merencanakan menghias bento yang nantinya 
bento tersebut kami berikan kepada pahlawan di keluarga.

Kami menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah saat 
menghias bento. Bento kami hias dengan beragam isian, seperti: 
nasi, sosis, roti, jelly dan masih banyak lagi. Seru sekali lho, 
teman-teman! Lihat kreasi bentoku, bagus, ya..! Senang sekali 
rasanya bisa menghias bento bersama-sama dengan ibu guru 

dan teman-teman. Selain itu, kami pun juga dapat berbagi kepada 
pahlawan di keluarga sebagai bentuk rasa terima kasih kami, 

karena selalu mendampingi kami.
Nah, teman... kalian juga bisa mencoba 

sendiri menghias bento dengan alat dan bahan 
yang ada di rumah, lho..! Kalian bisa ajak 
seluruh anggota keluarga saat menghias. Pasti 
seru, deh.. bisa menghias bersama. Sampai 
jumpa pada kegiatan kami selanjutnya, yaaa...! 

Tuhan Yesus memberkati.

bunga serta daunnya menggunakan 
selotip hijau. Sedangkan untuk vas, 
Jasver memakai botol bekas yang dihias 
menggunakan kertas yang sudah Jasver 
gambar. Nah... sudah jadi, teman-teman! 
Karya Jasper dari bahan daur ulang 
bagus, lho...! Sama seperti Sara yang 
membuat pohon Natal dari kantong 
plastik bekas juga.

Oh, iya hampir lupa.... Setelah 
membuat barang daur ulang ini, kami 
semua menceritakan tentang karya 
kami ini di depan teman-teman, namun 
secara virtual, hehehe...! Kalau ada 
kegiatan seperti ini, kalian mau buat 
apa?? Kegiatan seperti ini seru lho, 
teman-teman... untuk mengisi waktu 
kita bersama keluarga. Tetap semangat 
dan tetap jaga kesehatan, ya...! Tuhan 
Yesus memberkati.
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Makan Sayur 
dan Buah

Berpikir Kritis dan Kreatif

di Tengah Pandemi

Makan makanan yang sehat dan bergizi 
merupakan salah satu aspek yang harus 
dibiasakan dalam upaya tumbuh kembang 

anak. Melalui makan makanan yang bergizi, anak dapat 
tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, serta tidak 
mudah sakit. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 
seperti ini, anak-anak harus bisa menjaga sistem imun 
tubuhnya dengan cara makan makanan yang sehat dan 
bergizi.

Saat ini, meskipun masih dalam situasi proses 
belajar dari rumah, hal itu tidak menghalangi PPPK 
Petra untuk tetap membangun dan membiasakan pola 
hidup yang sehat bagi para siswanya, terutama bagi 
anak-anak usia dini. Pada tanggal 18-19 November 
2020 lalu, siswa-siswi TK Kristen Petra 9 mengadakan 
kegiatan makan sayur dan buah. Orang tua diminta 
untuk menyiapkan makanan sehat (sayur dan buah) 
bagi anak, yang nantinya dimakan pada waktu jam 
istirahat.

Sebelum kegiatan makan sayur dilakukan, anak-
anak diajak untuk menyaksikan terlebih dahulu sebuah 
video mengenai manfaat sayur dan buah bagi tubuh. 
Setelah itu, guru menjelaskan secara lebih detail 
mengapa siswa harus menyukai dan membiasakan diri 
untuk makan sayur dan buah. Setelah semuanya itu, 
anak-anak mulai diajak untuk makan sayur dan buah 
yang sudah disiapkan oleh orang tua mereka masing-
masing. Wah, ternyata mayoritas anak-anak mau 
makan sayur dan buah yang sudah disediakan oleh 
mama dan papa mereka. Semangat terus ya, anak-
anak! Jaga kesehatan tubuh kalian dengan makan sayur 
dan buah. Good bless you!

Teman-teman, tahu nggak... kenapa kita di rumah saja? 
Ya, betul, karena ada virus corona. Nah, kali ini saya 
mau bagi-bagi tips kebersihan dengan cara 3M. M yang 

pertama, yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun.... M 
yang kedua, yaitu memakai masker.... M yang ketiga, yaitu 
mandi setelah bepergian.... 

Halo, teman-teman... itu tadi sebagian dari isi vlog 
Clairenna Adelaive Halley, juara pertama lomba vlog 
dalam rangka Bulan Bahasa KB-TK Kristen Petra 11, yang 
dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Wah, hebat 
ya! Masih kecil sudah bisa memberi tips tentang cara 
pencegahan penularan virus corona. Sebenarnya, lombanya 
boleh diikuti oleh siswa KB-TK dari sekolah lain juga, lho...! 

Perlombaan di KB-TK Kristen Petra 11 ini terdiri atas 
lomba yel-yel untuk siswa KB, lomba vlog untuk siswa TK A, 
serta lomba menggambar dan bercerita untuk siswa TK B. 
Selain memperingati Bulan Bahasa, kegiatan ini juga untuk 
ikut mendukung Program Surabaya Kota Literasi. Pemkot 
Surabaya memiliki komitmen bahwa dengan membaca dan 
menulis, maka rasa ingin tahu akan muncul dan kreativitas 
akan tumbuh demi kemajuan bangsa. Dengan tema “Berpikir 
Kritis dan Kreatif di Tengah Pandemi COVID-19”, diharapkan 
anak-anak bisa menjadi kritis dan kreatif menuangkan ide 
dan bakatnya dengan mengikuti lomba. Wah, ternyata para 
siswa KB dan TK hebat juga! 

Lomba dilaksanakan tanpa tatap muka. Peserta diminta 
mengirimkan video rekaman, sesuai dengan kategori 
lomba yang diikuti. Begitu juga pengumuman pemenang, 
dilaksanakan melalui Zoom pada tanggal 30 Oktober 2020. 
Namun untuk penyerahan hadiah pemenang, dilakukan 
secara tatap muka. Selamat, ya... untuk para pemenang! 

Oh, iya... yang berhasil menjadi pemenang dari KB-TK 
Kristen Petra 11 adalah Sharron Ivana Halim yang meraih 
Juara III lomba yel-yel, Clairenna Adelaive Halley yang meraih 
Juara I dan Azarya Wisaka Jaya Kristianto yang meraih Juara 
II dalam lomba vlog, serta Princessrei Keianna Indriana Y.  
yang meraih Juara III lomba menggambar dan bercerita. Ayo, 
teman-teman... jangan putus asa, kembangkan bakat dan 
kreativitasmu dengan rajin membaca, bercerita, atau menulis 
untuk memajukan bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. 
Tuhan Yesus memberkati.
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Let’s Go
to the Zoom

Hari Ikan Nasional 2020

“Ayo, anak-anak... kita bersiap-siap, itu busnya sudah 
datang, lho…!” kata bu guru dengan semangat. 
“Baik, Bu!” sahut kami dengan tak kalah serunya. 

Walau hanya berupa virtual field trip ke Kebun Binatang 
Surabaya, kegiatan yang diadakan pada hari Jumat, 
tanggal 20 November 2020 ini, tetap membuat kami, 
para siswa TK Kristen Petra 10, merasa gembira. Sebelum 
kegiatan dimulai, kami terlebih dahulu mempersiapkan 
segala keperluan yang dibutuhkan saat field trip, yaitu: 
topi, tas, tas bekal, dan tidak lupa juga maskernya. 

Kami semua mengikuti rangkaian kegiatan yang 
dimulai dari persiapan berangkat di sekolah, doa 
bersama, hingga perjalanan dengan menggunakan 
bus. Begitu sampai di Kebun Binatang Surabaya, kami 
dijelaskan tentang cara dan aturan saat mengunjungi 
kebun binatang. Setelah itu, kami dapat melihat aneka 
satwa yang ada di sana melalui video yang diputar oleh 
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ibu guru. Wah, ternyata ada banyak 
binatang yang menarik, ya...! Ada 
gajah, harimau, monyet, jerapah, zebra, 
dan banyak lagi. “Waaah... ini ikan apa, ya?” 
sahut salah seorang teman saat melihat 
satu jenis ikan bernama arapaima yang belum 
pernah dilihat sebelumnya. 

Selanjutnya, kami juga diajak merangkai 
kartu bergambar menjadi sebuah foto kunjungan 
ke Kebun Binatang Surabaya. Kegiatan ini begitu 
menyenangkan... sampai-sampai tidak terasa jika sudah 
waktunya untuk kembali ke sekolah. Rasanya berkesan 
sekali, dan dapat mengobati kerinduan kami untuk 
berkunjung ke kebun binatang. Kami semua merasa 
sangat senang mengikuti kegiatan ini. Rasanya seperti 
sungguhan, lho! Kapan lagi, ya... kami bisa mengikuti 
kegiatan virtual field trip lagi? It’s so fun!

KB-TK Kristen Petra 13 turut 
memeriahkan Hari Ikan Nasional 
2020 yang diperingati pada setiap 

tanggal 21 November. Seluruh jenjang, 
mulai dari KB A sampai TK B, mengadakan 
lomba menghias bekal makan dengan 
bahan dasar ikan. Lomba ini bertujuan 
agar seluruh siswa KB-TK Kristen Petra 
13 mengetahui bahwa ikan merupakan 
salah satu bahan makanan yang bergizi 
dan sumber protein yang tinggi sehingga 
sangat bermanfaat bagi tubuh.

Lomba ini diikuti oleh siswa yang 
didampingi oleh orang tua atau wali 
siswa, dan dilaksanakan secara virtual. 
Sungguh di luar dugaan, ternyata 
animo para peserta sangat besar dalam 
mengikuti lomba ini. Mereka menunjukkan 
kebolehan mereka dalam menghias bekal 
makanan menjadi sebuah karya yang 
indah. Tentunya dengan menggunakan 
berbagai macam bahan makanan 
(termasuk sayur dan buah) yang dikreasi 
dalam berbagai bentuk yang menarik.

Hasil karya menghias bekal makanan 
ini memang sangat bagus hingga dewan 
juri sempat kesulitan dalam menentukan 

pemenangnya. Namun, lomba ini 
tidak hanya melihat keindahan dari 
kreativitas saja, tetapi juga kerja sama 
antara siswa dan orang tua, kebersihan 
saat penyajian, serta bagaimana 
siswa dapat mempresentasikan 
hasil kreasinya. Dan yang paling 
utama adalah bahan dasarnya harus 
menggunakan ikan. Beberapa jenis 
ikan yang digunakan oleh para peserta 
lomba, antara lain: salmon, dori, 
gurami, kakap merah, dan lain-lain.

Walaupun lomba ini dilaksanakan 
secara virtual, namun tetap 
menyenangkan. Semoga setelah 
masa pandemi ini berakhir, para 
orang tua akan semakin bersemangat 
menyediakan bekal makanan yang 
bergizi dan menarik bagi anak-anak 
untuk dibawa ke sekolah. Dengan 
begitu, bisa meningkatkan kegemaran 
makan ikan yang merupakan salah 
satu sumber protein yang tinggi 
bagi pertumbuhan anak-anak, 
sejalan dengan tema HARKANNAS 
2020 “Dengan Protein Ikan, Kita 
Membangun Bangsa”.
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Kartu Natalku

Yeeeyyyy...! Kegiatan sekolah yang kami ikuti pada tanggal 4 Desember 2020, 
membuat hati kami bergembira. Pagi itu, Bu Silvi sudah siap mengajar 
kami melalui pembelajaran daring. Oh, iya, teman-teman! Apa kalian tahu 

bagaimana cerita kelahiran Tuhan Yesus? Kalau belum tahu, yuk kita bersama-
sama dengan teman-teman TK B dari TK Kristen Petra 12 mendengarkan cerita 
dari ibu guru! 

Tuhan Yesus lahir dalam suasana yang sederhana, namun memberikan 
sukacita bagi siapa pun yang mendengarkan berita kelahiran-Nya, seperti para 
gembala dan orang Majus. Para gembala datang dengan puji dan sembah. Orang 
Majus pun datang dengan emas, kemenyan, dan mur. Sebagai anak Tuhan, kami 
juga menyambut Natal dengan hadiah sederhana namun berkenan di hadapan-
Nya. Hadiah itu adalah kartu Natal untuk papa dan mama. Kami membuat dan 
menghiasnya sendiri. Kami menggambar pohon terang, bintang, balon, boneka 
salju, Santa, dan berbagai ornamen Natal lainnya. 

Lihat kartu Natal yang kami buat! Bagus, kan? Kartu ini akan kami berikan 
kepada papa dan mama. Mereka pasti senang melihat kami membuat kartu ini. 
Selamat Natal, papa dan mama! Tuhan memberkati.

Percobaan Membuat

Pelangi
“Pelangi, pelangi... Alangkah indahmu... Merah, kuning, hijau... Di langit 

yang biru... Pelukismu agung... Siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan 
Tuhan....” Halo, teman-teman! Kalian pasti tahu kan, lirik lagu apa itu? Ya, 

benar! Itu adalah lirik lagu “Pelangi”. Kalian pasti juga tahu bahwa Tuhanlah 
yang menciptakan pelangi. Tetapi, apakah kalian tahu apa itu pelangi dan 
bagaimana proses terjadinya pelangi? Pelangi adalah salah satu kejadian atau 
fenomena alam yang biasanya akan terjadi setelah datangnya hujan. Hal ini 
terjadi karena adanya pembiasan cahaya matahari yang berasal dari air hujan. 
Pelangi memiliki tujuh warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, 
dan ungu, atau yang biasa kita singkat dengan “mejikuhibiniu”. 

Kali ini, kami, siswa-siswi TK B dari TK Kristen Petra 5, ingin berbagi 
pengalaman saat kami mencoba praktik membuat pelangi pada hari Kamis, 
tanggal 17 Desember 2020. Nah, kegiatan kali ini spesial lho, teman-teman... 
karena kami belajar bersama dengan bapak dan ibu guru serta kakak-kakak 
dari SMP Kristen Petra 3. Menyenangkan sekali, bukan? Sebelum membuat 
pelangi, kami diajak berkenalan terlebih dahulu serta  diajak menyanyi 
dan mendengarkan cerita tentang pelangi. Setelah itu, kami diminta untuk 
menyiapkan piring berwarna putih, air hangat, serta permen cokelat yang 
berwarna-warni. Ibu guru meminta kami untuk menyusun permen cokelat 
di atas piring secara melingkar. Setelah selesai, kami memberi air hangat di 
bagian tengah lingkaran. Kami pun diajak untuk mengamati dan menunggu. 
Kira-kira apa yang akan terjadi, ya...? Waahh… ternyata perlahan-lahan 
warna-warna yang ada pada permen memudar ke tengah lingkaran dan 
membentuk warna-warna yang cantik seperti warna pelangi, lho! 

Kami sangat senang dan takjub melihat pelangi buatan kami. Ternyata 
membuat pelangi dengan menggunakan permen warna-warni sangat mudah 
dan menyenangkan! Kami jadi tidak sabar, kira-kira ke depan nanti bapak dan 
ibu guru akan mengajak kami untuk melakukan eksperimen apa lagi, ya??? 
Kita tunggu sama-sama, ya...!
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Hai, teman-teman! Bagaimana 
kabar kalian saat ini? Semoga 
kita semua tetap sehat dan kuat 

sekalipun masih dalam kondisi pandemi 
COVID-19. Waktu berjalan begitu 
cepat, tanpa terasa kita sudah berada 
pada penghujung tahun 2020. Yuk... 
kita lihat apa kegiatan siswa-siswi SD 
Kristen Petra 1 pada bulan November 
2020! SD Kristen Petra 1 melaksanakan 
kegiatan pemberian imunisasi HPV dan 
MR. Kegiatan ini merupakan program 
BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) 
dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 
yang dilaksanakan secara serentak di 
berbagai Sekolah Dasar di seluruh kota 
di Indonesia. 

Pada tanggal 5 November 2020, 
para siswa kelas V-VI khusus siswa 
perempuan mendapatkan imunisasi 
Human Papiloma Virus (HPV), sedangkan 
seluruh siswa kelas I mendapatkan 
imunisasi Measles Rubella (MR). Tujuan 
diberikan imunisasi HPV agar siswa 
perempuan memiliki imunitas tubuh 
dari serangan virus yang menyebabkan 

Bulan Imunisasi
Anak Sekolah

Imunisasi Melindungi

Anak Indonesia

Pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, SD Kristen Petra 7 mengadakan 
kegiatan imunisasi. Imunisasi Measles Rubella (MR) diikuti oleh siswa-siswi 
kelas I, dan imunisasi HPV (Human Papillomavirus) diikuti khusus oleh 

siswi kelas V dan VI. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol 
kesehatan untuk menghindari adanya kemungkinan penularan COVID-19. 

Terlihat para siswa kelas I dengan percaya diri datang ke sekolah dengan 
didampingi oleh orang tua mereka. Mereka mengikuti arahan dari bapak dan 
ibu guru untuk menunggu giliran dengan tertib. Setelah selesai imunisasi, dokter 
menyampaikan pesan kepada para siswa agar mereka tetap menjaga kesehatan 
pada masa pandemi ini. 

Para siswa mengikuti kegiatan imunisasi ini dengan baik. Baik para siswa 
maupun orang tua menyadari akan pentingnya imunisasi untuk melindungi 
anak-anak dari berbagai penyakit yang berbahaya, agar mereka dapat menjadi 
generasi penerus bangsa yang sehat dan kuat.

penyakit 
kanker serviks. 
Sedangkan 
imunisasi Measles 
Rubella (MR), 
untuk mencegah penyakit campak dan 
rubela. 

Kegiatan imunisasi ini dilaksanakan 
dengan mematuhi protokol kesehatan 
secara ketat. Pertama, siswa dan orang 
tua atau pengantar saat memasuki area 
sekolah melalui pemeriksaan suhu tubuh 
terlebih dahulu. Kedua, wajib mencuci 
tangan dengan sabun di wastafel yang 
berada di halaman sekolah. Ketiga, 
melakukan pengisian assessment 
imunisasi BIAS pada masa pandemi 
COVID-19. Keempat, siswa mendapat 
suntikan imunisasi oleh petugas medis 
yang mengenakan APD lengkap. Kelima, 
setelah siswa selesai mendapatkan 
imunisasi, mereka diarahkan keluar 
melalui selasar TK (jalur satu arah) dan 
wajib mencuci tangan kembali sebelum 
meninggalkan sekolah. Puji syukur 
kepada Tuhan... kegiatan imunisasi 

berjalan dengan baik dan lancar sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. Itu 
semua berkat adanya kerja sama yang 
baik antara pihak sekolah, orang tua, dan 
petugas kesehatan.

Teman-teman, kita masih belum 
tahu kapan pandemi ini akan berakhir. 
Namun, yang harus kita lakukan saat ini 
adalah tetap menjaga pola hidup sehat 
dengan cara mengonsumsi makanan 
bergizi, menerapkan protokol kesehatan 
secara disiplin, dan selalu berdoa agar 
Tuhan senantiasa melindungi kita 
dengan memberikan kekuatan dan 
kesehatan yang selalu baru setiap hari 
sehingga kita dapat bersukacita. Seperti 
yang tertulis dalam Kitab Amsal 17:22: 
“Hati yang gembira adalah obat yang 
manjur, tetapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang.”
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Hai, teman-teman... apakah kalian 
mengikuti kegiatan Bebras 
Challenge? Bebras Challenge 

merupakan sebuah kompetisi problem 
solving yang mengasah computational 
thinking para pesertanya, dan 
dilaksanakan setiap tahun secara online 
melalui komputer. Kompetisi ini diadakan 
pertama kali di negara Lithuania oleh 
Prof. Valentina Dagiene dari University 
of Vilnus pada tahun 2004. Bebras 
adalah istilah dalam bahasa Lithuania 
yang berarti beaver (berang-berang). 
Bebras dipilih sebagai simbol tantangan 
(challenge), karena beaver adalah 
hewan yang selalu berusaha keras untuk 
mencapai target secara sempurna dalam 
aktivitasnya sehari-hari. 

Nah, pada tahun ini... walaupun 
dalam situasi pandemi, Bebras tetap 
hadir dengan tema “Boleh dari Rumah 
- Diatur Sekolah”. Bebras Challenge 

BEBRAS 2020

Pandemi COVID-19 yang sudah 
berlangsung kurang lebih sembilan 
bulan ini mengharuskan kita semua 

untuk selalu menjaga kesehatan. Makan 
makanan yang bergizi dan olahraga 

merupakan beberapa cara agar 
tubuh kita selalu sehat. Imunisasi 
juga merupakan cara untuk menjaga 
kesehatan tubuh kita. Pada bulan 
Oktober-Desember 2020, anak-anak 

sekolah akan mendapatkan imunisasi 
dari pemerintah dalam rangka BIAS 
(Bulan Imunisasi Anak Sekolah). 

Pandemi ini belum berakhir, namun 
pemerintah tetap ingin mengupayakan 
kesehatan untuk anak-anak Indonesia, 
terutama yang masih duduk di bangku 
Sekolah Dasar. Pada tanggal 28-29 
Oktober 2020, para siswa SD Kristen 
Petra 9 mengikuti imunisasi yang 
menjadi program pemerintah. Vaksin 
MR diberikan untuk siswa-siswi kelas 
I, sedangkan vaksin HPV diberikan 
khusus untuk siswi kelas V dan VI. 
Memang ada sedikit kekhawatiran 

2020 ini juga bekerja sama dengan 
Universitas Kristen Petra Surabaya. 
Tema ini mewakili situasi saat ini 

ya, teman-teman...! Walaupun kita 
harus tetap stay di rumah, kita masih 
bisa mengikuti kegiatan dan lomba 
yang menyenangkan, salah satunya 
adalah Bebras. Dengan mengikuti 
kompetisi ini, anak dapat belajar hal 
baru di luar pelajaran sekolah, yaitu 
kemampuan berpikir logika. Selain itu, 
anak dapat dikenalkan dengan dasar-
dasar informatika. Pelaksanaan pada 
tahun ini berbeda karena diikuti dari 
rumah, sehingga anak juga belajar 
bahwa kejujuran lebih penting daripada 
kemenangan.

Nah... Bebras Challenge 
dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 
2020 dan 7 November 2020, pukul 13.00 
– 15.00 WIB, dengan jumlah peserta 
sekitar 180 peserta. Sebelum kompetisi 
dilaksanakan, ada dua pertemuan yang 
harus diikuti oleh peserta. Pertemuan 
pertama, membahas tentang cara 
membuat akun untuk login ke kumpulan 

soal dan membahas beberapa soal. 
Pertemuan kedua, membahas kumpulan 
soal yang telah dikerjakan bersama-
sama. Peserta diajarkan menjawab soal 
bentuk uraian yang dilengkapi dengan 
gambar yang menarik, yang terkait pada 
konsep tertentu dalam informatika dan 
computational thinking. 

Kompetisi ini mengajarkan kita 
untuk menunjukkan sikap kerja keras 
seperti beaver di dalam kehidupan 
sehari-hari. Nah, teman-teman... semoga 
sedikit cerita ini bisa menginspirasi 
kalian. Dan... selamat mencoba Bebras 
Challenge tahun depan! Stay healthy, 
and God bless you!

dari orang tua karena situasi sekarang 
ini, namun banyak juga yang bersedia 
mengikutkan anaknya untuk diimunisasi 
karena sekolah tetap memperhatikan 
protokol kesehatan yang ada. Tim 
tenaga medis dari pemerintah yang 
menangani imunisasi ini menggunakan 
APD lengkap (baju medis, masker, face 
shield, sarung tangan). Bahkan, sarung 
tangan yang digunakan selalu diganti 
setelah menyuntik satu siswa, sehingga 
membuat orang tua menjadi semakin 
yakin mengikutsertakan anaknya untuk 
imunisasi. 

Sebuah hal yang wajar bila ada 
sedikit rasa takut dari satu atau dua 
anak saat akan disuntik, namun kegiatan 
imunisasi pada hari itu tetap berjalan 
dengan lancar. Bahkan, beberapa 
siswa kelas I dengan gagah berani 
menghampiri tenaga medis yang sudah 
siap dengan jarum suntik di tangannya. 
Nah... jika kalian mau sehat, apakah 
kalian juga berani imunisasi seperti 
siswa-siswi SD Kristen Petra 9?

BeraniBerani
Imunisasi?Imunisasi?
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Berkarya dalam Jaringan

Memperingati Bulan Bahasa

Yeayyy..!! Hari yang ditunggu-tunggu sudah tibaaa...! Saatnya siswa-siswi kelas 
V SD Kristen Petra 10 mengikuti kegiatan Bible Camp. Eittss, tetapi tunggu 
dulu! Kegiatan Bible Camp pada tahun ini sedikit berbeda dengan kebiasaan 

pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya kami mengikuti Bible 
Camp di Pacet, tahun ini kami mengadakan Bible Camp secara daring, 
sehingga nama kegiatan ini berubah menjadi Online Bible Class. Walaupun 
dilakukan secara daring, tidak mengurangi keasyikan acara-acara yang 
kami ikuti. Kegiatan Online Bible Class berlangsung pada tanggal 17-18 
November 2020. Dengan mengusung tema “Berkarya dalam Jaringan”, 
kegiatan diisi dengan puji-pujian dan para pendamping juga mengajak kami 
untuk mengalami kuasa kehadiran Allah di dalam hidup sehari-hari. Dengan 
mengikuti kegiatan ini, kami semakin lebih bersemangat untuk mengikuti 
kegiatan belajar, walaupun masih secara daring. Tuhan memberkati!

Dalam rangka memperingati Hari 
Sumpah Pemuda, yang mana 
bahasa menjadi salah satu poin 

penting dalam ikrar Sumpah Pemuda, 
dan juga memperingati Bulan Bahasa, 
SD Kristen Petra 11 menggelar berbagai 
kegiatan lomba. Lomba-lomba tersebut, 
antara lain: lomba membaca puisi, 
lomba pidato, dan lomba membuat 
komik. Mendengar hal ini, aku sangat 
antusias. Ingin rasanya segera mengikuti 
lomba tersebut. Namun, aku harus 
bersabar karena ada peraturan yang 
ditetapkan oleh panitia. 

Hari yang aku tunggu segera tiba. 
Panitia pun mengadakan technical 
meeting untuk memberikan keterangan 

lebih detail 
mengenai 
lomba. 
Kegiatan ini 
dilaksanakan 
pada tanggal 
9−26 
Oktober 
2020. 
“Tujuan 

dilaksanakan kegiatan lomba Bulan 
Bahasa antara lain untuk meningkatkan 
kecintaan siswa terhadap bahasa 
dan seni sebagai ekspresi budaya 
yang santun, bermartabat, dan 
peduli lingkungan, terutama pada 
masa pandemi COVID-19 ini. Selain 
itu, juga memberi kesempatan bagi 
para siswa untuk dapat memaknai 
dengan mengembangkan bakat 
dan menumbuhkan rasa kecintaan 
pada literasi. Sekolah  juga ingin 
mengembangkan kreativitas anak 
dalam bidang bahasa dan seni serta 
memberikan pelatihan kepada 
siswa agar berani tampil, dengan 
menunjukkan kemampuan diri sendiri 
dengan mengembangkan talenta 
yang dimiliki. Adapun beberapa 
pemenang lomba akan mendapatkan 
hadiah menarik dan bermanfaat,” 
begitulah yang disampaikan oleh Ibu 
Eny Wahyurini, S.Pd. selaku Kepala SD 
Kristen Petra 11. Lebih lanjut, panitia 
menjelaskan agar peserta segera 
mendaftar dan mengumpulkan hasil 
karya berupa video untuk lomba 

membaca puisi dan pidato, serta 
foto untuk lomba komik. 

Mendengar hal itu, 
aku makin bersemangat 
untuk segera mengirimkan 
karyaku dalam lomba pidato. 
Berbagai upaya aku lakukan, 
dari menyusun kalimat 
hingga memberanikan diri 

mengungkapkan apa yang menjadi 
pemikiranku. Hal ini bukan sesuatu 
yang mudah, namun aku berani untuk 
mencoba dan melihat kemampuan 
diriku sendiri. Aku segera mengemasnya 
menjadi sebuah video. Rasa percaya 
diriku terasa tumbuh begitu melihat 
kembali hasil karyaku. 

Akhirnya, waktu yang ditunggu 
tiba. Panitia mengumumkan pemenang 
lomba. Untuk lomba komik, Juara I diraih 
oleh Nicoletta Gunawan (SD Kristen 
Petra 10), Juara II oleh Janice Clarence 
Tjen (SD Kristen Petra 7), dan Juara III 
oleh Angelina Theodora S. (SD Kristen 
Petra 11). Untuk lomba membaca puisi, 
Juara I diraih oleh Orion Jordan C. (SD 
Kristen Petra 11), Juara II oleh Kenneth 
Rafael S.L. (SD Kristen Petra 7), dan Juara 
III oleh Callysta Osaze H. (SD Kristen 
Petra 7). Sedangkan lomba pidato, 
Juara I diraih oleh Dewi Kirana C. (SD 
Kristen Petra 11), Juara II oleh Morris 
Benejamen S.H. (SD Kristen Petra 11), 
dan Juara III oleh Andres Jonathan T. (SD 
Kristen Petra 5).

Aku langsung melompat kegirangan 
begitu tahu namaku disebut sebagai 
Juara I pada lomba pidato. Waaahh... 
aku merasa bangga bisa bersaing dengan 
para peserta dari sekolah-sekolah lain 
yang kemampuannya juga sangat bagus! 
Puji Tuhan... aku langsung memeluk 
mama yang ada di sisiku dan merasa 
senang bisa mempersembahkan yang 
terbaik untuk sekolahku.
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Pandemi belum berakhir, kawan... dan kita tidak tahu 
sampai kapan masa ini berlangsung. Namun sebagai 
generasi muda, kita harus terus produktif melakukan 

hal-hal bermakna. Di SD Kristen Petra 12, kami memiliki 
kesempatan besar untuk mengembangkan kemampuan agar 
kami terus produktif dalam berkarya dan berprestasi. Salah 
satunya adalah kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda 
dan Bulan Bahasa dalam bentuk lomba yang dilaksanakan pada 
hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020. Lomba mendongeng 
untuk siswa kelas I−III dan lomba membuat video animasi 
untuk siswa kelas IV−VI. 

Tarraaa...!!! Inilah teman-teman yang berhasil dalam 
lomba. Juara I lomba mendongeng diraih oleh Shannon (kelas 
I), Juara II oleh Jessica Trista (kelas III), dan Juara III oleh Kayla 
(kelas III). Sedangkan Juara I lomba membuat animasi diraih 
oleh Daniel Nindya (kelas VI), Juara II oleh Michael Nissi (kelas 
IV), Juara III oleh Andrew (kelas IV).

Ternyata banyak sekali karya teman-temanku di SD Kristen 
Petra 12 yang luar biasa lho, teman-teman! Meski kali ini 
belum berhasil meraih juara, namun semangat kami tidak 
surut. Terus produktif lewat hal-hal positif dari kemampuan 
dan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan buat kita! Maju 
terus generasi muda Indonesia!

Bulan
Bahasa

Membangun 
Kehidupan Berbangsa

Melalui Bahasa

Teman-teman ingat, kan... bahwa pada tanggal 10 November 
adalah Hari Pahlawan? Untuk menyambut hari tersebut, sekolah 
mengadakan perlombaan dalam rangka memeriahkan sekaligus 

menanamkan semangat patriotisme bagi generasi penerus bangsa. Bulan 
Bahasa dan Hari Pahlawan adalah dua momen bersejarah dalam sejarah 
perjuangan bangsa kita, yaitu lahirnya kesepakatan pemuda-pemudi 
Indonesia untuk menyatukan Indonesia dalam semangat kesatuan dan 
memperjuangkan Indonesia merdeka. Sebagai generasi muda, semangat 
ini yang harus tertanam dalam jiwa dan perjuangan kita sekarang untuk 
membangun kehidupan berbangsa. 

Nah, semuanya terasa menarik saat SMP Kristen Petra 4 
menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba untuk melestarikan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, sekaligus untuk meningkatkan 
rasa nasionalisme. Yang pasti, semua lomba keren dan kece. Apalagi 
dilaksanakan secara daring dengan memanfaakan kemajuan teknologi 
informasi. Perlombaan tersebut, di antaranya: story telling, presenter 
berbahasa Jawa, mading di Instagram, dan cerita pendek (cerpen) yang 
keren. 

Tiba saatnya... hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Sebelum 
kegiatan belajar-mengajar daring dimulai, kami semua serempak 
menyanyikan lagu “Indonesia Raya” seperti biasa, dan juga lagu 
“Mengheningkan Cipta” guna menghargai perjuangan rakyat Indonesia 
dahulu saat berperang melawan penjajah. Setelah itu, ada perwakilan 
siswa yang membacakan puisi tentang perjuangan. Bu Pudji juga 
menjelaskan bahwa kami sebagai generasi penerus harus belajar dengan 
giat guna meneruskan perjuangan melalui prestasi-prestasi yang kami raih. 

Lomba Bulan Bahasa pada tahun ini memang tidak bisa 
dilaksanakan secara langsung seperti tahun-tahun lalu, tetapi kami 
tetap harus memaknai kegiatan ini sebagai bentuk rasa nasionalisme 
dan upaya mempertahankan bahasa Indonesia. Tetap berdoa kepada 
Tuhan ya, teman-teman... agar pandemi ini cepat berlalu dan kita 
dapat melaksanakan berbagai lomba lagi seperti biasa. Mari bangga 
menggunakan bahasa Indonesia, dan melanjutkan perjuangan para 
pahlawan dengan menjadi generasi cerdas! Semangat, generasi muda!

oleh: Chrestella Jeconia D.B.
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Peringatan
Hari Pahlawan

Setiap tanggal 10 November, kita biasa merayakan 
momentum Hari Pahlawan dengan mengikuti 
upacara, melihat drama perobekan bendera, atau 

memakai pakaian bernuansa doreng. Namun meski di 
tengah pandemi ini, tetap tidak menurunkan semangat 
kami dalam memaknai Hari Pahlawan. Pada tanggal 
10 November 2020, SD Kristen Petra 13 mengadakan 
peringatan Hari Pahlawan secara virtual.

Sesudah melakukan morning devotion, para siswa 
yang ada di setiap kelas bersama-sama melihat video 
yang sudah disiapkan oleh sekolah. Isi video tersebut, 
antara lain: drama penyobekan bendera di Hotel Yamato, 
puisi tentang perjuangan, serta untaian kata dari kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, dokter, 
suster, dan satpam, yang memotivasi siswa untuk tetap 
semangat belajar walau di tengah keterbatasan. 

Dahulu para pahlawan bersemangat dalam 
berjuang melawan penjajah. Maka, saat ini kita pun 
bisa mencontoh semangat mereka dalam bersatu padu 
melawan pandemi ini dengan menjaga kesehatan, tetap di 
rumah, dan menerapkan protokol yang ada. Merdeka...! 
Merdeka...! Merdekaaa…!!!

Togetherness 
from a Distance

Pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, bertepatan 
dengan Hari Sumpah Pemuda, sekolah kami mengadakan 
kegiatan Bulan Bahasa. “Togetherness from a Distance” 

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

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

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



Hai... shalom, semuanya! Apa 
kabar? Semoga dalam kabar yang 
baik-baik saja, ya...! Kenalkan, 

nama saya Quinnetta. Saya adalah salah 
satu siswi di SMP Kristen Petra 5 yang 
kini duduk di bangku kelas VII. Hari ini 
saya akan berbagi kisah tentang kegiatan 
yang baru saja berlangsung di sekolah 
saya tercinta ini. “AKSI”, begitulah tema 
untuk kegiatan Bulan Bahasa yang 
akan kuceritakan saat ini. Tidak hanya 
mengandung sebuah arti mengenai 
gerakan, tindakan, ataupun sikap seperti 
yang tertuang dalam KBBI saja, kata AKSI 
juga mengandung sebuah akronim di 
dalamnya, antara lain: 

A untuk antusias
K untuk kreatif
S untuk solider
I untuk integritas

Kegiatan Bulan Bahasa ini tentunya 
diselenggarakan secara daring, namun 
hal ini tidak menyurutkan semangat 
dan antusias kami dalam mengikuti 
acara. Siswa-siswi di sini tetap dapat 
menunjukkan dan menampilkan bakat 
yang mereka punyai, lho! Ada beberapa 
rangkaian acara yang berlangsung kala 
itu, seperti: pelantikan pengurus OSIS, 
pelantikan koordinator PD, pelantikan 
icon sekolah, kegiatan talkshow seputar 
protokol kesehatan bersama dokter 
sekolah, pemutaran film pendek, 
penampilan dari tim dance sekolah, 
penampilan dari bapak dan ibu guru 
pengajar bahasa, dan tak ketinggalan 
beberapa lomba di bidang bahasa. 

Akan saya ceritakan secara sekilas 
untuk lomba-lombanya, yaa…! Yang 
pertama, ada lomba vocal group. Nah, 
di lomba ini pesertanya diminta untuk 
menyanyi dan main musik membawakan 
lagu nasional, namun dengan 
menggunakan bahasa Mandarin. Semua 
peserta tampak dengan semangat 
mengikutinya. Hal ini terlihat dari upaya 
mereka untuk tetap dapat menyatukan 
keharmonisan dan keindahan lagu 
sekalipun dalam kondisi jarak jauh 
seperti ini. Gimana... keren, kan?

Antusias AKSIAKSIKreatif

Solider

INtegritas

Eh, wait…! Ada yang nggak kalah 
keren juga! Selanjutnya di lomba kedua, 
ada lomba dongeng. Lomba ini meminta 
pesertanya untuk menceritakan 
dongeng atau cerita rakyat dengan 
menggunakan bahasa Jawa. Hehe... 
menarik menurut saya! Dan ternyata 
benar, mereka tampil dengan begitu 
luar biasa. Keren dan penuh totalitas! 
Ada yang sampai memakai baju daerah 
agar penampilannya makin menarik 
lho, guys...! Bahkan mereka tidak 
lupa menyiapkan properti penunjang 
ceritanya. 

Di lomba yang ketiga, ada lomba 
poster digital. Di sini peserta membuat 
poster yang berisi konten tentang 
budaya sekolah yang ada di sekolah 
kita, seperti: 5S, 5 Kata Ampuh, SADAR, 
RAISE, dan tidak ketinggalan juga poster 
mengenai protokol kesehatan. Poster 
yang dibuat keren-keren, lho! 

Lomba keempat, ada lomba cerdas 
cermat. Kalau ini menurut saya adalah 
lomba yang paling susah, karena harus 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 
semua bidang bahasa yang diajarkan 
di sekolah. Tetapi luar biasa, para 
pesertanya hebat-hebat! Mereka bisa 
menjawab semua pertanyaan dengan 
benar. Gimana, guys? Selain kreatif 
dalam bidang seni, siswa-siswi SMP 
Kristen Petra 5 juga jago dalam bidang 
akademik, kan!

Yuk, kita lanjut ke lomba 
selanjutnya! Siapa di sini yang anak 
TikTok, hayoo...?? Bapak dan ibu panitia 

tidak mau ketinggalan untuk yang ini. 
Bulan Bahasa kali ini, juga menggunakan 
TikTok dalam perlombaannya. Jadi... di 
lomba TikTok ini, para peserta diminta 
untuk membuat semacam promosi 
atas apa saja yang ada di sekolah ini. 
Judul lombanya, My School Check. Dari 
judulnya saja, sudah bisa tertebak kalau 
menggunakan bahasa Inggris. Dan kali 
ini, kami juga belajar bahwa aplikasi yang 
sedang booming ini, ternyata juga bisa 
dibuat untuk hal-hal yang positif dan 
mendidik tentunya. 

Dan yang sangat spektakuler adalah 
lomba yang terakhir. Lomba logo SMP 
Kristen Petra 5. Eiiitttsss..!!! Untuk yang 
ini tidak akan saya ceritakan sekarang 
ya, guys! Tunggu cerita dari kami pada 
bagian yang selanjutnyaaaa…! Mengutip 
kata-kata dari podcast Bulan Bahasa 
yang ada di channel YouTube SMP 
Kristen Petra 5... “Duduk di kursi, ukir 
prestasi.” Terimalah salam semangat 
kami, warga Travejes.
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Student organization is a great place 
to learn soft skills, teamwork, 
leadership, and build network. 

Therefore, since the first year of their 
study in Petra Acitya, students are 
encouraged to join Student Council 
or Student Ministry team. From 97 
students in Petra Acitya, 36 of them 
enrolled in the selection process. 
Twenty five students could complete 
the document selection and joined the 
interview selection. Then, these students 
joined the Student Leadership Online 
Training by PPPK Petra Directorate of 
Education together with the other Petra 
Junior High Schools’ students. From the 
selection process, 15 students were 
chosen for the Student Council and 7 
others for the Student Ministry.

After the recruitment process was 
over, 3 students were equipped to create 

a vision-
mission 
statement 
as the 
candidates of Student Council chairman. 
Charlene Elisabeth, Jason Aldrich and 
Michelle Thian, as the candidates of 
Student Council chairman, presented 
their vision and mission in front of all 
Petra Acitya students through Zoom 
class. They also socialized their vision 
and mission on the school’s Instagram. 
From the online election, Charlene 
Elisabeth were chosen as the first Petra 
Acitya Student Council chairman.

Then, on October 28th, Petra 
Acitya celebrated Youth Pledge Day by 
inaugurating the first batch of Student 
Council and Student Ministry. Charlene 
Elisabeth, the elected Student Council 
chairman, and Clara Maylivia, the 

leader of Student Ministry, attended 
the inauguration in Petra Acitya. The 
principal of Petra Acitya Christian Junior 
High School, Dra. Herwati M.Psi., led 
the inauguration ceremony. Charlene 
and Clara were officially assigned by 
signing the pledge with Ms. Ursulani B. 
Nainggolan, S.Pd. (the advisor of Petra 
Acity Student Council) and Caren V.Y. 
Gultom, S.Si.Teol, M.M. (the advisor 
of Petra Acitya Student Ministry). 
Through the process, we hope that all 
the members of Petra Acitya Student 
Council and Student Ministry will learn 
to do their future responsibility faithfully 
and wholeheartedly.

A PLEDGE TO SERVE 
WHOLEHEARTEDLY

Halo, semuanya! Apa kabarnya? Sehat-sehat, kan? Perkenalkan saya Marcia 
Angelica Widjaja dari SMP Kristen Petra 5. Karena adanya pandemi, 
semuanya memang jadi lebih sulit. Namun bukan berarti kita bermalas-

malasan, dong! Kita harus tetap mengembangkan bakat dengan cara yang lebih 
kreatif lagi. Sekolah kami tiap tahunnya mengadakan Travejes Math and Vocal 
Competition, open house, serta bazaar and charity. Tetapi kali ini, event diadakan 
dengan cara yang berbeda, yaitu secara daring. Meski begitu, para peserta tetap 
sangat antusias, yang merupakan siswa SD dari Surabaya, Jakarta, Malang, dan 
juga Semarang. Mereka ikut lomba bersama melalui Zoom. 

Open house dihelat dengan tema “Duduk di Kursi, Ukir Prestasi”. Di sini, 
ada penampilan prestasi-prestasi para siswa Petra 5, baik akademik maupun 
nonakademik. Adanya pandemi ini, justru memicu kreativitas siswa-siswi Petra 5. 
Mereka yang sebelumnya kesulitan mengakses berbagai situs dan jaringan, kini 
bisa dan meningkatkan skill berkomunikasi di depan kamera.

Untuk lomba menyanyi, peserta mengirimkan video mereka membawakan 
lagu “Satu Cara” untuk dipilih sepuluh terbaik. Setelah pertimbangan dewan 
juri, diumumkan 10 nominasi pada tanggal 14 November 2020, yang nantinya 
akan tampil live untuk diambil lima pemenang. Usai penampilan live, dewan juri 
mengumumkan hasil penilaian mereka. Kira-kira siapa yang menang, ya?

Juara Harapan II diraih oleh Aurelia Vicci Abigail dari SD Marsudirini Bekasi. 
Juara Harapan I oleh Alexander Siddharta dari SD St. Yusup 3 Malang. Juara III oleh 
Jovan Josse Kudadiri dari SD Kristen Petra 12. Juara II oleh Matthew Mashandro 
dari SD PL Bernadus Semarang. Nah, kira-kira siapa juara pertamanya, yaa..? 
Hehe... Juara I diraih oleh Ryhne Nehemia dari SD Kristen Petra 1. Waww... 
selamat, ya! Bagi teman-teman yang belum juara, jangan menyerah, yaa..! Masih 
banyak kesempatan untuk meraih kesuksesan, dan jangan lupa ikut lagi pada 
tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.
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Kompetisi Sains Nasional 
2020

Kompetisi Sains Nasional 
(KSN) adalah ajang kompetisi 
bergengsi bidang akademik 

yang ditunggu-tunggu oleh para 
pelajar dari seluruh penjuru 
Indonesia. Selama penyelenggaraan 
KSN ini (sebelumnya bernama 
Olimpiade Sains 
Nasional 

atau OSN), biasanya event ini 
mengambil tempat di sebuah 
kota yang telah ditunjuk oleh 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia 
melalui Dinas Pendidikan terkait, 
dan dilaksanakan dengan tatap 
muka secara langsung. Para peserta 
mengerjakan soal-soal tes ataupun 
presentasi sesuai dengan bidang 
lomba masing-masing. Melalui ajang 
ini pula, para pelajar yang berasal 
dari seluruh penjuru Indonesia bisa 
berkompetisi sekaligus berkenalan 
secara langsung satu sama lain. 
Mereka juga diajak berkeliling 

kota tempat KSN berlangsung, 
untuk mengunjungi objek-

objek wisata yang ada dan 
menikmati keindahan 
alam Indonesia. Namun 
pelaksanaan KSN 
pada tahun 2020 ini 
berlangsung berbeda 
dikarenakan adanya 
pandemi COVID-19, 
yaitu dilaksanakan 
secara online. 

Meski para peserta 
mengikuti kompetisi ini 

secara online, tetap tidak 
mengurangi semangat mereka 
untuk meraih prestasi dan 
membawa kebanggaan bagi 
nama sekolah ataupun provinsi 
yang mereka wakili. Setelah 
sebelumnya sempat ditunda, 
Kompetisi Sains Nasional 
2020 jenjang SMP akhirnya 

dilaksanakan pada tanggal 

Jenjang SMP

1–6 November 2020. Dengan 
bekal persiapan melalui program 
pembinaan KSN yang diberikan oleh 
Litbang PPPK Petra dan kedisiplinan 
belajar, para siswa Petra yang 
menjadi perwakilan Provinsi Jawa 
Timur pun mengikuti jalannya 
kompetisi ini dengan berusaha 
sebaik mungkin. Usai mengikuti 
serangkaian tes yang ada, para 
peserta KSN tinggal menunggu hasil 
pengumuman dari panitia lomba, 
yang rencananya akan di-publish 
melalui YouTube. 

Akhirnya... PPPK Petra patut 
berbangga karena dua siswanya 
berhasil meraih prestasi dari 
ajang Kompetisi Sains Nasional 
2020 jenjang SMP ini. Kendrick 
Lius Bong dari SMP Kristen Petra 
1 berhasil mencatatkan namanya 
sebagai peraih medali emas bidang 
IPA. Sedangkan Timothy William 
Koesasih dari SMP Kristen Petra 
3 berhasil mencatatkan namanya 
sebagai peraih medali perak bidang 
Matematika. Selamat untuk Kendrick 
dan Timothy! Semoga prestasi 
gemilang yang telah mereka raih 
ini bisa menjadi penyemangat 
untuk meraih prestasi-prestasi yang 
lebih tinggi lagi pada kesempatan 
selanjutnya, dan tentunya juga 
memicu semangat teman-teman 
yang lain untuk bisa meraih prestasi 
seperti mereka.
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Penghargaan Siswa Berprestasi
PPPK Petra

Masa pandemi tidak menghalangi 
semangat siswa-siswi berbakat 
PPPK Petra untuk meraih 

prestasi yang gemilang. Terbukti dalam 
perolehan medali kejuaraan bidang 
keilmuan di tingkat nasional dan 
internasional pada kurun waktu tahun 
ajaran 2019/2020. Setiap tahun, PPPK 
Petra pun memberikan apresiasi tinggi 
bagi para siswanya yang berprestasi. 
Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, 
seremoni penghargaan siswa berprestasi 
pada tahun ini dilakukan secara berbeda. 
Acara dilaksanakan pada tanggal 25 
November 2020, melalui Zoom Meeting 
yang diikuti oleh para siswa dan orang 
tua, pembina pelatihan PPPK Petra, 
kepala sekolah, staf eksekutif, dan 
Dewan Pengurus PPPK Petra. Acara 
ini juga dapat disaksikan secara live 
streaming melalui kanal YouTube PPPK 
Petra. 

Pada tahun ini, PPPK Petra memberi 
penghargaan kepada sembilan belas 
siswa berprestasi yang berhasil 
menyabet medali dalam kompetisi 
bergengsi tingkat nasional dan 
internasional dengan membawa nama 
sekolah ataupun Indonesia, antara lain 
dalam Kompetisi Sains Nasional (KSN) 
2020 (SMP dan SMA), International 
Mathematical Olympiad (IMO) 2020, 
dan International Chemistry Olympiad 
(IChO) 2020. Mereka adalah Timothy 
William Koesasih (SMP Kristen 

Petra 3), Kendrick Lius Bong (SMP Kristen 
Petra 1), Andreas Reynard Samsico (SMA 
Kristen Petra 1), Kevin Lius Bong (SMA 
Kristen Petra 1), Keiko Renata Santoso 
(SMA Kristen Petra 1), Steven William 
(SMA Kristen Petra 1), Aaron Alvarado 
Kristanto Julistiono (SMA Kristen Petra 
1), Timoty (SMA Kristen Petra 1), Vanya 
Priscillia Bendatu (SMA Kristen Petra 2), 
Athalia Beatrice Molianto (SMA Kristen 
Petra 2), Gracia Edhyta Harsono (SMA 
Kristen Petra 2), Felicia (SMA Kristen 
Petra 2), Eillen Theodora (SMA Kristen 
Petra 2), Sean Matthew (SMA Kristen 
Petra 2), Jefferson Filbert Tjoenardi (SMA 
Kristen Petra 2), Nicholas Sindoro (SMA 
Kristen Petra 2), Ivan Candra Gunawan 
(SMA Kristen Petra 2), Jonathan Christian 
Nitisastro (SMA Kristen Petra 2), dan 
Albert Ariel Putra (SMA Kristen Petra 
4). Atas prestasi yang diraih, mereka 
diberikan privilege berupa pembebasan 
Uang Sekolah dan Uang Pengembangan, 
sesuai dengan tingkatan prestasi yang 
sudah ditentukan.

Dalam sambutannya, Dr. Ir. J. 
Heryanto, MS, MBA, selaku Ketua 
I Dewan Pengurus PPPK Petra, 
menyampaikan ungkapan syukur kepada 
Tuhan yang selalu menyertai usaha dan 
kerja keras para siswa, PPPK Petra, dan 
juga orang tua yang terus mendukung. 
“Teruslah berkarya, teruslah berjuang 

demi masa depan kalian, jagalah 
nama baik orang tua dan PPPK Petra,” 
pesannya untuk para siswa. 

Tak ketinggalan juga, diberikan 
waktu untuk sesi testimoni oleh siswa 
serta beberapa perwakilan orang tua. 
Mereka berterima kasih atas dukungan 
PPPK Petra yang tidak hanya dalam 
persiapan materi pembinaan, tetapi juga 
dukungan mental, terlebih dari para guru 
sekolah. “Saya sebagai orang tua, ikut 
belajar untuk berproses. Menempatkan 
anak-anak dalam lingkungan yang positif. 
Menjadi manajer yang baik buat anak, 
selalu koordinasi dengan pihak sekolah, 
dan semua itu hanya dapat terjadi atas 
kehendak Tuhan saja,” ujar Ibu Vany 
Buntoro, orang tua dari Kendrick dan 
Kevin Lius Bong. Begitu juga dengan 
Timothy William yang mengatakan, 
“Pembinaan yang diadakan oleh PPPK 
Petra sangat bagus dan bermanfaat 
untuk mengembangkan bakat dan 
minat para siswa sejak dini. Saya 
berharap dengan adanya pembinaan 
ini, akan semakin banyak teman atau 
adik-adik kelas yang bisa mengikuti dan 
memenangkan lomba-lomba di berbagai 
bidang, sehingga bisa mengharumkan 
nama baik Petra di tingkat nasional atau 
bahkan internasional.”
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Perlombaan Kekinian untuk Menghayati

Ikrar Sumpah Pemuda
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Tepat 92 tahun yang lalu, para 
pemuda dari berbagai daerah, 
latar belakang keluarga, dan 

pendidikan, bersatu padu seiya 
sekata akan sebuah ikrar yang sarat 
akan nilai-nilai nasionalisme. Janji 
mereka tersebut lalu kita kenal 
dengan nama Sumpah Pemuda, 
yang secara rutin kita peringati pada 
setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah 
tersebut merupakan tonggak yang 
membakar persatuan dan semangat 
untuk memerdekakan diri oleh kaum 
pemuda Indonesia dari penjajah.

Ikrar tersebut merupakan 
pengakuan rasa nasionalisme, yang 
tidak pernah usang oleh waktu. 
Seperti yang SMA Kristen Petra 5 
lakukan, untuk menjaga kobaran 
api semangat Sumpah Pemuda, 
SMA Kristen Petra 5 melaksanakan 
berbagai lomba yang diikuti oleh 
para siswa, di antaranya: lukis 
masker (Karyaku Pelindungku), 
Tik Tok (Aksi Pemuda), dan virtual 
photoshoot (Pemuda Beraksi). 

Selama pandemi COVID-19 
menyerang dunia, masker 
merupakan salah satu komponen 
penting untuk mencegah virus 
yang semakin merajalela. Melalui 

lomba lukis masker, para siswa yang 
memiliki talenta di bidang seni lukis 
mencoba menuangkan semangat 
Sumpah Pemuda melalui berpaduan 
antara goresan-goresan tangan 
berbakat dan imajinasi positif, yang 
tentunya dibumbui oleh rasa cinta 
terhadap tanah air.

Aplikasi TikTok pun menjadi 
wadah bagi para siswa untuk 
mengekspresikan diri, menyebarkan 
ke dunia maya tentang aksi pemuda 
pada masa lalu dan masa kini yang 
menginspirasi pemuda-pemuda 
Indonesia sekarang untuk mau 
bergerak ke arah yang lebih baik, 
serta membangun semangat 
kebangsaan dan rela berkorban bagi 
negara. Melalui video yang dibuat 
oleh para siswa di platform TikTok 
ini, para siswa berupaya menebarkan 
semangat nasionalisme dengan cara 
yang kekinian.

Bidang fotografi menjadi 
salah satu preferensi remaja masa 
kini. Sekalipun era pandemi ini 
serba membatasi kreasi fotografi 
di lingkungan outdoor, namun 
saat ini marak bermunculan ide 
kreatif untuk menerapkan virtual 
photoshoot. Bidang lomba ini diberi 
nama “Pemuda Beraksi” yang 
berarti semangat anak muda beraksi 
melalui setiap pose dan gaya yang 
mengandung makna kepemudaan. 
Hasilnya, terkumpul banyak karya 
virtual photoshoot yang menarik, 
dipenuhi dengan kekayaan ide sesuai 
dengan tema perlombaan ini.

Lomba-lomba di atas diikuti 
oleh siswa dengan penuh semangat 
dan antusias. Selamat bagi para 
siswa yang sudah memenangkan 
kompetisi, dan jangan patah arang 
bagi yang belum. Lomba-lomba ini 
hanya merupakan sarana untuk 

kita mengingat bahwa 
nasionalisme kita tidak 
boleh padam. Bakar, 
bakar, dan bakar... sampai 
menjadi api abadi, cinta 
terhadap tanah air yang 
tidak akan pernah mati. 
Selamat memperingati dan 
menghayati Hari Sumpah 
Pemuda. Merdeka...!



Semangat Memperingati

Hari Pahlawan

Industrial
Competition 2020

Pada tanggal 3-4 November 2020, kami, tim Impostor 
yang terdiri atas Nila Angelia, Jevon Joe Ariel, Jayden 
Alexander, dan Mattew Hans, mewakili SMA Kristen 

Petra 3 dalam mengikuti Industrial Competition 2020 di 
Universitas Kristen Petra. Kami mengikuti lomba tersebut 
dengan penuh semangat. Ketika materi dibagikan, kami 
segera mempelajarinya. Tiap hari mulai pukul 08.00, kami 
selalu mengadakan kegiatan Zoom Meeting untuk persiapan 
lomba. Kami berbagi tugas anggota masing-masing. Ada 
yang mengerjakan materi presentasi ataupun studi kasus. 
Kami bersyukur bisa melewati babak penyisihan dengan 
lancar, hingga akhirnya dinyatakan masuk ke babak final.

Pada babak final ini, kami harus mengerjakan dengan 
tenang. Materi sangat berbeda dengan babak I dan II, 
yang tentunya lebih sulit. Ada banyak kendala yang kami 
hadapi, mulai dari file materi yang sudah disiapkan hilang 
sehingga harus membuatnya dari awal lagi, sampai tentang 
materi studi kasus yang sulit dipecahkan, sedangkan 
waktu pengerjaan dari panitia hanya tiga jam. Kami saling 
mendoakan dan menyemangati agar tetap tenang serta 
berusaha memanfaatkan waktu dengan baik. 

Tiba saatnya presentasi. Semua anggota berusaha 
mempresentasikan bagian masing-masing sebaik mungkin. 
Usai presentasi, kami menunggu pengumuman sambil 
berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai 
hingga babak final ini. Saat pengumuman dimulai, kami 
tidak sabar untuk segera mengetahui hasilnya. Dan 
ternyata... kami meraih juara ketiga! Kami sangat bersyukur 
atas pencapaian ini. 

Teamwork adalah kunci keberhasian kami. Jika satu 
orang tidak ada, mungkin kami tidak bisa lolos dari babak ke 
babak. Kalau diingat kembali, sulit rasanya membayangkan 
bisa meraih Juara III. Tetapi Tuhan itu sungguh baik, bahkan 
teramat sangat baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan 
anak-anak-Nya yang berusaha dan bersandar kepada-Nya.

oleh: Nila Angelia

Tanggal 10 November adalah hari bersejarah bagi 
bangsa Indonesia, terutama bagi warga Surabaya, 
karena hari itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. 

Pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini, OSIS SMA Kristen 
Petra 3 ikut merayakannya dengan berbagai kegiatan, 
mulai dari seremonial melalui Zoom sampai kegiatan serah 
terima jabatan pengurus OSIS masa bakti 2020-2021. 

Kegiatan seremonial kami awali dengan renungan. 
Kemudian, kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” bersama-sama, mendengarkan 
persembahan lagu nasional dari siswa kelas X, dan 
pembacaan deklamasi oleh bapak dan ibu guru yang berisi 
kata-kata mutiara dari para pahlawan nasional seperti 
Bung Karno dan Bung Tomo. Seremonial ini memberikan 
kesan yang sungguh berarti bagi kami, siswa-siswi SMA 
Kristen Petra 3, terlebih ketika kami menghayati kata-kata 
mutiara yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru yang 
begitu membakar semangat kami untuk dapat berkarya 
bagi bangsa dan negara.

Usai pelaksanaan rangkaian seremonial, acara 
dilanjutkan dengan serah terima jabatan pengurus OSIS. 
Setelah sambutan dari Kepala SMA Kristen Petra 3 dan 
wakil kepala sekolah, saatnya penandatanganan SK oleh 
perwakilan pengurus OSIS yang baru. Ketua OSIS terpilih 
adalah Vanessa Anwar dari kelas XI IPS 1, sedangkan 
wakilnya adalah Chellyn dari kelas X IPA. Selamat untuk 
ketua dan wakil ketua OSIS yang terpilih! Semoga bisa 
melaksanakan visi dan misinya dengan baik.

Demikian rangkaian acara peringatan Hari Pahlawan 
di SMA Kristen Petra 3. Semoga jiwa patriotisme dari 
para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dapat 
diwariskan kepada kita sebagai generasi bangsa. Dan 
dengan peringatan ini, kita bisa semakin menghargai 
perjuangan para pahlawan. Bangsa yang besar adalah 
bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Selamat 
Hari Pahlawan!
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Setiap tanggal 10 November, 
SMA Kristen Petra 1 selalu 
menyelenggarakan upacara 

bendera dalam rangka memperingati 
Hari Pahlawan dan pelantikan OSIS 
tahun ajaran baru. Tak terkecuali 
untuk tahun ini, sekolah juga 
menyelenggarakan upacara bendera. 
Bedanya, untuk tahun ini upacara 
dilaksanakan secara online/daring 
karena situasi pandemi saat ini 
yang belum memungkinkan untuk 
menyelenggarakan upacara secara 
tatap muka. Meskipun dilaksanakan 
secara virtual, hal ini tidak menyurutkan 
semangat para guru yang bertugas serta 
para siswa untuk mengikuti upacara.

Upacara bendera dimulai pada 
pukul 08.15, dan diikuti oleh seluruh 
siswa dari rumah masing-masing. 
Pelaksanaan upacara peringatan 
Hari Pahlawan di tengah pandemi ini 
dilakukan oleh beberapa guru yang 
memakai baju hijau loreng dengan 
menerapkan protokol kesehatan yang 
ketat. Upacara kali ini dipimpin oleh Ibu 
Elisabeth Dian Pujilestari, S.Pd., M.M. 
sebagai inspektur upacara yang juga 
merupakan Kepala SMA Kristen Petra 
1. Ibu Dian menyampaikan sedikit dari 
sejarah terjadinya Hari Pahlawan, dan 
berpesan kepada seluruh siswa untuk 
selalu menghormati dan mengenang 

Semangat Hari Pahlawan

untuk Kami
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para pahlawan yang telah gugur di 
medan perang. Beliau juga berpesan 
agar para siswa bisa menjadi orang yang 
dapat menginspirasi orang lain serta 
berkontribusi di setiap kegiatan sekolah. 
Kita harus bisa menemukan ide yang 
cemerlang untuk melaksanakan event 
yang akan datang dengan baik, meskipun 
pada masa sulit seperti sekarang ini. 
Hendaknya, kita tidak menjadikan 
situasi ini menjadi penghalang untuk 
mewujudkan ide yang kita miliki.

Seusai penyampaian amanat oleh 
inspektur upacara, dilanjutkan dengan 
pelantikan OSIS periode tahun ajaran 
2020/2021. Seminggu sebelumnya, 
telah dilakukan pemilihan ketua dan 
wakil ketua OSIS untuk periode ini 
yang diikuti oleh seluruh siswa secara 
online. Pelantikan OSIS dilakukan oleh 
kepala sekolah dengan didampingi oleh 
pembina OSIS dan disaksikan para siswa 
serta para guru yang terlibat. Setelah 
pelantikan, penyerahan jabatan dari 
ketua OSIS lama ke ketua OSIS baru, 

juga dilaksanakan dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat. 

Seluruh siswa mengikuti proses 
upacara bendera dengan baik dan tertib 
hingga selesai. Di situasi pandemi seperti 
sekarang ini, kita memang dianjurkan 
untuk selalu berada di rumah, tetapi 
bukan berarti kita hanya bermalas-
malasan. Kita harus tetap produktif 
dalam menjalani hari-hari sulit ini. Kita 
harus bisa menjadi generasi milenial 
yang unggul dengan melatih dan 
meningkatkan bakat ataupun potensi 
yang kita miliki. Bersama-sama, kita 
pasti bisa melawan COVID-19, yaitu 
dengan menjaga kebersihan serta selalu 
menerapkan protokol kesehatan di mana 
pun kita berada. Jangan lupa untuk 
selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa agar kita selalu dalam lindungan-
Nya, dan berharap pandemi ini segera 
berakhir. Mari kita terapkan new normal 
dan tetap memiliki semangat yang 
membara seperti pejuang kita melawan 
penjajah. Merdeka!



Puji syukur kepada Tuhan, meskipun 
di tengah masa pandemi COVID-19, 
SMA Kristen Petra 4 masih dapat 

melaksanakan pelantikan ketua dan 
pengurus OSIS periode tahun ajaran 
2020/2021. Pelantikan OSIS pada tahun 
ini dilaksanakan dengan sederhana dan 
berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 
Upacara pelantikan OSIS pada Jumat, 
tanggal 30 Oktober 2020, dilaksanakan 
secara virtual melalui Zoom Meeting 
yang dihadiri oleh para guru dan 
karyawan serta seluruh siswa SMA 
Kristen Petra 4. 

Ketua dan pengurus OSIS periode 
tahun ajaran 2020/2021 dilantik oleh 
Kepala SMA Kristen Petra 4, Ibu Elizabeth 
Oktaviana, S.Pd., M.Si.. Susunan acara 
dalam upacara pelantikan sama halnya 
dengan upacara pada umumnya, hanya 
dilanjutkan dengan pelantikan ketua 
dan pengurus OSIS. Tidak ketinggalan, 
dibacakan juga oleh wakil kepala sekolah 
bidang kesiswaan sekaligus pembina 
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OSIS, Surat Keputusan 
Kepala SMA Kristen Petra 4 

mengenai susunan pengurus 
OSIS SMA Kristen Petra 4 periode tahun 
ajaran 2020/2021. 

Usai pembacaan SK, acara 
dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu 
Elizabeth yang menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada pengurus OSIS 
periode tahun ajaran 2019/2020 atas 
pengabdian dan karyanya selama satu 
tahun sehingga dapat berproses dengan 
baik. Beliau juga berpesan kepada 
ketua dan pengurus OSIS yang baru 
agar tetap semangat dan berinovasi 
dalam mengembangkan program 
kerja pada era pandemi COVID-19, 
sehingga dapat mengajak seluruh 
siswa untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan dan tetap bersemangat 
walaupun dalam situasi yang sedang 
terjadi saat ini. Kemudian acara 
dilanjutkan dengan penandatanganan 
serah terima jabatan dari pengurus 
OSIS periode lama yang diketuai oleh 
Richard Geraldo, ke pengurus OSIS 
periode baru yang diketuai oleh Jeremy 
Axel. Sesi berikutnya, ketua OSIS yang 

lama, Richard Geraldo, memberikan 
sambutannya yang diputar melalui 
rekaman video, dan disambung oleh 
ketua OSIS yang baru, Jeremy Axel. 
Acara pelantikan pengurus OSIS ditutup 
dengan doa oleh Ibu Brita Ayu Saputri, 
S.Si. Teol.

Walau pelantikan dilaksanakan 
secara virtual, tetap tidak mengurangi 
sukacita, kebahagiaan, dan semangat 
pengurus OSIS yang baru dilantik. 
Pelantikan pengurus OSIS pada masa 
pandemi ini menjadi kenangan tersendiri 
di hati warga SMA Kristen Petra 4, 
karena baru pertama kali ini pelantikan 
pengurus OSIS dilaksanakan secara 
virtual. Mari, kita doakan supaya ketua 
dan pengurus OSIS yang baru ini dapat 
menjadi teladan bagi seluruh siswa 
dan dapat menciptakan inovasi serta 
gebrakan baru, terlebih pada saat 
pandemi seperti sekarang ini. Tak lupa, 
ucapan terima kasih untuk ketua dan 
pengurus OSIS periode sebelumnya yang 
sudah rela mengorbankan waktu dan 
tenaganya sehingga bisa menciptakan 
program kerja yang bermanfaat bagi 
SMA Kristen Petra 4. Tuhan memberkati. 

Pelantikan Pengurus OSIS

SMA Kristen Petra 4

Perayaan Natal 2020 di SMK Kristen Petra dalam kondisi 
yang terbatas di tengah pandemi COVID-19, Tracvohs 
merayakannya dengan cara yang berbeda. Namun, tentunya 

tanpa mengurangi kemeriahan makna Natal itu sendiri. Adanya 
pandemi COVID-19 membuat perayaan Natal dilaksanakan 
secara virtual, baik ibadah maupun lomba-lombanya. Ada lomba 
menyanyi lagu-lagu Natal, membaca puisi Natal, kuis Alkitab, 
menulis artikel, dan idea challenge berkaitan dengan program 
keahlian yang diambil. Pengimplementasian ibadah dan lomba-
lomba tersebut selaras dengan program SLO, khususnya pada 
aspek religious education dan emotional intelligence. 
Melalui perayaan Natal pada bulan Desember 2020 
ini, siswa diharapkan dapat belajar memaknai arti 
Natal dalam kehidupannya, meningkatkan kualitas 
iman dalam kegiatan lomba, juga menghadirkan 
nilai-nilai kristiani dalam kegiatan lomba. Selamat 
Natal, Tuhan menyertai.

Natal di Tengah Pandemi
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PPPK Petra menjadi saluran berkat bagi sesama. Pada 
hari Senin, tanggal 30 November 2020, Pemerintah Kota 
Surabaya memberikan piagam penghargaan kepada PPPK 

Petra atas kerja sama antara PPPK Petra dan Pemerintah Kota 
Surabaya, dalam pemberian bantuan beasiswa pendidikan 
bagi siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah di Kota 
Surabaya. Pada acara pemberian yang dilangsungkan di 
kompleks Gedung Balai Pemuda Surabaya ini, PPPK Petra 
diwakili oleh Dra. Hariati Santoso, M.Pd., M.Si. selaku Kepala 
Humas, Marketing, dan Kerja Sama PPPK Petra yang menerima 
langsung dari Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini. Dengan 
berpartisipasi dalam program bantuan beasiswa yang digagas 
oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota 
ini, menunjukkan bahwa PPPK Petra peduli dan turut ambil 
bagian dalam upaya terciptanya penyelenggaraan pendidikan 
bagi sesama yang membutuhkan, khususnya masyarakat 
Surabaya.

PIAGAM PENGHARGAAN KERJA SAMA
PPPK PETRA DAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA


