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Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda 
kembali dalam Buletin Gema Petra edisi 
Januari 2021 ini. Mengawali tahun baru 2021 
ini, pandemi COVID-19 yang sedang melanda 
sekarang ini masih belum menunjukkan 
tanda-tanda kapan akan berakhir. Meski 
begitu, tidak lantas membatasi usaha dan 
kreativitas kita dalam menggapai tujuan. 
Justru tantangan yang ada bisa sebagai 
pemantik untuk menumbuhkan kreativitas 
khususnya bagi siswa-siswi PPPK Petra, 
baik dalam proses pembelajaran maupun 
dalam berkompetisi meraih prestasi, seperti 
dalam beberapa liputan kegiatan yang 
kami hadirkan dalam Buletin Gema Petra 
edisi kali ini, seperti perayaan Natal secara 
online ataupun berbagai lomba yang juga 
dilaksanakan secara online.   

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan Januari 
2021 ini bisa bermanfaat bagi Anda.
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Halo, teman-teman...! Perkenalkan namaku 
Cyrillo bersama dengan kakakku Ashton dari TK Kristen 
Petra 1. Bagaimana kabarnya semua? Semoga penuh 

damai dan sukacita setiap hari, ya...! Pada hari Rabu, tanggal 
16 Desember 2020, ada perayaan Natal di sekolahku. Namun, 
aku merasa agak sedih karena perayaan pada tahun ini tidak 
seperti dahulu... yang bisa merayakan Natal bersama dengan 
teman-teman di sekolah, bisa bermain drama, dan bertemu 
dengan ibu guru semua.

Ya! Pada perayaan tahun ini, aku dan teman-teman 
merayakannya secara online dari rumah masing-masing. 
Walaupun begitu... aku harus tetap merasa senang, karena 
ibu guru meminta teman-teman, termasuk aku dan kakakku, 
untuk berpartisipasi menampilkan sebuah penampilan yang 
menarik dalam perayaan Natal ini. Kali ini, Cyrillo dapat 
kelompok untuk dance Natal dengan lagu “Deck the Halls”, 
sedangkan kakakku Ashton mengisi dance dengan lagu 
“Lonceng Natal”. Kami berlatih satu bulan lamanya, saat Zoom 
dengan ibu guru dan saat kami di rumah, supaya kami bisa 
menampilkan yang terbaik untuk teman-teman dan ibu guru. 

Saat perayaan Natal tiba, aku dan kakakku sangat 
senang! Teman-teman juga ikut menari bersama. Ada 
yang bermain pianika, ada pula yang menyanyi. Aku 
tidak merasa kesepian dan sedih lagi, karena aku 
masih bisa merayakan Natal bersama dengan 
teman-teman! Selamat Natal 2020 dan Tahun 
Baru 2021, teman-teman...! Semoga damai 
dan sukacita Natal ada pada kita semua. 
Tetap semangat dan jaga kesehataan, 
ya...! Tuhan memberkati.

SukacitaSukacita
NatalkuNatalku

Kanan atau Kiri?Kanan atau Kiri?

Halo, teman-teman... kali ini kami, siswa-siswi KB-TK 
Kristen Petra 5, ingin bercerita mengenai permainan 
baru yang kami punya. Sebelum libur sekolah 

bulan Desember 2020 lalu, ibu guru membagikan sebuah 
permainan baru kepada kami. Kami menyebutnya dengan 
nama simple coding. Permainan ini mengajak kami untuk 
mencari jalan ke arah sekolah, taman bermain, kolam renang, 
rumah, ataupun taman. 

Bagaimana cara memainkannya? Caranya adalah dengan 
memasangkan gambar-gambar arah panah di setiap kotak 
yang ada. Contohnya kami ingin pergi ke sekolah, maka kami 
akan menempelkan gambar panah dari gambar tempat 

kami berdiri hingga ke gambar sekolah. Kami dapat 
menentukan apakah kami mau berjalan lurus, belok 

ke kanan, ataupun ke kiri. 
Permainan ini sangat menyenangkan lho, 

teman-teman! Karena selain bermain, kami juga 
belajar mengenai arah. Kami jadi tahu kapan harus 
berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Kami juga dapat 

berdiskusi dengan orang tua ataupun kakak kami di 
rumah. Teman-teman... ternyata ketika kita bermain 

apa pun juga, kita tidak hanya dapat bermain saja, 
tetapi kita juga dapat belajar mengenai sesuatu. 
Seperti contohnya ketika kami bermain mencari 

jalan ke arah sekolah, kami juga belajar mengenai 
arah. Ketika kami bermain engkle (engklek), kami juga 

belajar untuk berhitung, dan masih banyak lagi. 
Ayo, teman-teman... kita juga belajar untuk tidak hanya 

bermain saja, tetapi bagaimana dari setiap permainan yang 
kita mainkan itu membantu kita untuk belajar mengenai hal-
hal yang baru. Tetap semangat ya, teman-teman!
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Halo, teman-teman semua... berjumpa kembali dengan 
kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 7. Wah... tidak 
terasa ya, kita sudah melewati tahun 2020. Pada setiap 

akhir tahun, tepatnya pada bulan Desember, biasanya kita 
akan lebih bersukacita karena kita memperingati kelahiran 
Tuhan Yesus Kristus. Untuk memeriahkan kegiatan Natal pada 
bulan Desember 2020 lalu, sekolah kami mengadakan lomba-
lomba Natal yang diadakan pada tanggal 3-4 Desember 2020. 

Lomba yang kami ikuti berbeda di 
tiap jenjangnya. Kami dari kelas KB A 
mengikuti lomba memindahkan gambar 
aksesori Natal, kelas KB B mengikuti 
lomba meronce hiasan Natal, kelas TK A 
mengikuti lomba menyusun gambar Natal 
sesuai dengan urutan pola, dan kelas TK 
B mengikuti lomba mencari tulisan sesuai 
dengan gambar. Seru sekali, lhooo... lomba 
yang kami ikuti. Walaupun lomba yang kami 
ikuti hanya dilakukan secara virtual, tetap 
tidak menyurutkan semangat kami untuk 
berpartisipasi dalam merayakan Natal ini.

Terlebih lagi, guru-guru kami juga 
menyediakan alat dan bahan yang kami 
gunakan untuk berlomba, sehingga kegiatan lomba menjadi 
lebih seru dan menyenangkan. Dari tiap jenjang, terpilih Juara 
I, II, dan III. Tidak lupa kami juga mengabadikan kegiatan ini 
dengan foto bersama dengan piala kemenangan yang telah 
kami raih. Bagi teman-teman yang belum menjadi pemenang, 
tidak perlu berkecil hati karena masih ada kegiatan lomba lain 
yang tentunya lebih seru dan dapat teman-teman ikuti. Tetap 
bersemangat, ya!

Waaah... ternyata walaupun hanya dari rumah, kami 

Semarak Natal secara VirtualSemarak Natal secara Virtual

Tuhan Beserta Tuhan Beserta 
KitaKita

Firman jadi manusia dan diam di antara kita.... Itulah 
sepenggal lirik lagu yang dinyanyikan oleh siswa-siswi TK 
Kristen Petra 10 kelompok B dalam ibadah Natal sekolah 

pada tanggal 14 Desember 2020 yang lalu. Ibadah Natal kali ini 
diikuti oleh semua siswa kelompok A dan B dari rumah masing-
masing. Kami semua merasa bersyukur karena Tuhan telah 
menyertai kehidupan kami pada sepanjang tahun 2020. 

Semua siswa telah siap mengikuti ibadah Natal ini sejak 
pagi hari, dengan membawa lilin elektrik yang akan dinyalakan 
pada saat acara penyalaan lilin. Ibadah Natal sekolah diawali 
dengan doa dan menyanyi pujian bersama. Kami semua 
memuji Tuhan dengan gembira. Kami juga menyaksikan video 
kisah kelahiran Tuhan Yesus dan menyanyi lagu “Malam 
Kudus” bersama. Kami bersyukur Tuhan sudah lahir untuk 
kami, terlebih lagi saat kami mendengar renungan firman 
Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Hana Yulianik, S.Th.. Kami jadi 
semakin yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan selalu 
bersama dengan kami. 

Persembahan pujian dari TK A dan kesan Natal yang 
disampaikan oleh teman kami, Selenia dari TK B2, melengkapi 
keceriaan Natal ini. Walaupun kami merayakan Natal dengan 
cara yang berbeda, kami tetap merasakan sukacita Natal yang 
luar biasa. God is so good. Merry Christmas, my friends...!    

juga dapat mengikuti kegiatan lomba Natal bersama dengan 
guru dan orang tua kami. Semoga pandemi ini segera berlalu, 
agar pada kegiatan lomba Natal selanjutnya kami dapat 
meramaikannya di sekolah bersama dengan 
guru dan teman-teman. Sampai jumpa, 
teman-teman semua...! Tuhan Yesus 
memberkati.
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Ibadah dan Perayaan NatalIbadah dan Perayaan Natal

Suara lembut Vevina terdengar 
merdu saat menyanyikan 
pujian “Yesus Putra Maria” 

untuk mengawali kegiatan Kebaktian 
dan Perayaan Natal KB-TK Kristen 
Petra 11 pada tanggal 14 Desember 

2020. Dengan memakai kostum 
bernuansa Natal, pada hari itu 
kami bersama ibu dan bapak 

guru bersukacita merayakan 
Natal secara virtual. 

Pemberitaan firman 
Tuhan disampaikan oleh 

Bapak Danny Nobret, 
S.Th. dengan tema 
“Tuhan Besertaku”, 

yang diambil 

Natal adalah hari raya umat kristiani yang diperingati setiap 
tahun. Natal menjadi momen yang sangat dinanti oleh 
semua orang, tidak terkecuali kami, siswa-siswi KB-TK Kristen 

Petra 12. Natal pada tahun ini terasa berbeda karena dilaksanakan 
secara virtual, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang 
dilaksanakan secara langsung di sekolah. 

Kebaktian Natal kali ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 
14 Desember 2020, dipimpin oleh Pdt. Devianti Uktolseya, M.Min. 
Sedangkan perayaan Natal dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 
17 Desember 2020, dengan tema “Tuhan Beserta Kita”. Tuhan Yesus 
senantiasa bersama dengan kita dalam keadaan apa pun, khususnya 
dalam menghadapi pandemi saat ini. Ada berbagai penampilan siswa 
dari jenjang KB A sampai TK B untuk memeriahkan perayaan Natal, 
antara lain: drama, dance, balet, puisi, ayat hafalan, serta solo, duet, 
dan grup vokal. 

Perayaan Natal ini merupakan hadiah Natal yang indah karena 
kami dapat tertawa, gembira bersama, dan melihat semua penampilan 
teman-teman. Selamat Natal 2020 dan tahun baru 2021! Immanuel. 

dari Injil Matius 1:23, “Sesungguhnya, 
anak dara itu akan mengandung dan 
melahirkan seorang anak laki-laki, 
dan mereka akan menamakan Dia 
Imanuel – yang berarti: Allah menyertai 
kita.” Dalam renungannya, Kak Danny, 
demikian beliau minta dipanggil, 
menguraikan arti kata Imanuel, yang 
artinya: 1) Tuhan hadir bersama kita 
(anak-anak), 2) Tuhan dekat dengan 
kita. Tuhan hadir ke dunia, lahir di 
kandang yang hina, karena ingin dekat 
dengan anak-anak-Nya, dan supaya kita 
semangat dalam melayani-Nya. 

Perayaan makin lengkap dengan 
panggung boneka yang bercerita tentang 

anak-anak yang bersukacita menghias 
pohon Natal sambil memikirkan... 
apa hadiah Natal untuk Tuhan 
Yesus? Kira-kira apa ya, yang mereka 
persiapkan sebagai hadiah Natal 
untuk Tuhan Yesus? Oh, ternyata 
mereka mempersembahkan talenta 
yang mereka miliki. Ada dance, 

pembacaan puisi, solo vokal, 
dan juga permainan musik. 

Puisi dengan judul 
“Natal”, menggambarkan 
perasaan kami pada saat 
ini. Kami merayakan Natal 
di tengah masa pandemi, 
kondisi yang berbeda 
dengan Natal pada tahun-
tahun yang lalu. Natal 
memang tak lagi sama, 
kita tidak dapat berkumpul 

seperti dahulu. Namun, cinta kasih Allah 
selalu kita rasakan setiap waktu.

Ya, meski tidak bisa ke sekolah 
dan berkumpul bersama, kami tetap 
bersukacita karena cinta kasih Tuhan 
Yesus tetap kami rasakan hingga hari 
ini, melalui keluarga dan para guru 
yang mengasihi kami. Itulah bukti cinta 
kasih Allah kepada kami. Wah, para 
guru kami juga tidak mau ketinggalan! 
Mereka memainkan alat musik angklung 
berkolaborasi dengan beberapa 
teman yang memainkan pianika, 
untuk mengiringi teman kami yang 
membawakan lagu “Jingle Bells”. 

Dari cerita panggung boneka, ada 
satu anak yang yang mengingatkan 
kita, bahwa hadiah Natal itu tidak harus 
dalam bentuk barang, tetapi kita mau 
mempersembahkan hidup kita sebagai 
hadiah Natal untuk Tuhan Yesus. Natal 
tidak hanya soal kado, baju baru, celana 
baru, atau sepatu baru. Natal itu adalah 
bagaimana kita memberikan yang 
terbaik untuk Tuhan, karena Ia sudah 
memberikan yang terbaik untuk kita, 
yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus 
sebagai Juru Selamat kita.

Bagaimana dengan teman-teman, 
apakah masih ada sukacita dalam 
merayakan Natal tahun ini meski 
pandemi belum berakhir? Kita semua 
harus tetap semangat dan bersukacita, 
karena Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan 
selalu hadir dan dekat dengan kita. 
Merry Christmas 2020. God bless us!

Natal yang IndahNatal yang Indah



Tanggal 19 Desember 2020, KB-TK Kristen Petra 13 
mengadakan perayaan Natal bersama. Biasanya hiruk-
pikuk Natal begitu terasa, dekorasi pernak-pernik Natal 

di mana-mana, para siswa memakai baju warna-warni dengan 
riasan menarik, dan para orang tua yang sibuk mengambil foto 
anak mereka di berbagai spot sembari menunggu giliran tampil 
di panggung. Namun, Natal kali ini sungguh berbeda. Kami 
merayakannya secara online melalui YouTube. Meski begitu, 
para siswa, guru, dan karyawan, tetap dapat melayani Tuhan 
dengan berbagai talenta yang ditampilkan pada kegiatan ini.

Acara dibuka dengan doa oleh Ibu Monica, dan sambutan 
oleh Ibu Jeane selaku kepala sekolah. Acara pun dimeriahkan 
dengan berbagai atraksi, seperti: modern dance, balet, pianika, 
menyanyi bersama (bahasa Inggris dan Mandarin), serta story 
telling tentang kelahiran Tuhan Yesus. Semua siswa KB A, KB 
B, dan TK A terlibat dalam perayaan Natal ini. Mereka latihan 
melalui Zoom bersama guru pembimbing, dan selanjutnya 
orang tua membantu dalam pengambilan video mereka di 
rumah. Tentunya dengan kostum dan riasan yang membuat 
mereka terlihat cantik dan tampan. Walau latihan hanya 
melalui Zoom, ternyata mereka tetap dapat mengikuti setiap 
gerakan dengan baik. Setelah itu, pemberitaan firman Tuhan 
dibawakan oleh Bapak Danny Nobret, S.Th.. Dengan penuh 
keceriaan, para siswa semakin penasaran dengan alat peraga 
yang dipakai oleh Kak Danny, demikian sapaannya, saat 
menyampaikan cerita firman Tuhan secara menarik. Mereka 
sangat antusias mengikuti acara ini, tampak dari jumlah 

viewers dan live chat saat penayangan perdana.
Walaupun kita tidak bertatap muka, tetap tidak 

mengurangi semangat dan kasih Natal di hati 
kita semua. Jangan berhenti berharap kepada 

Tuhan, seperti doa dan harapan kita yang 
tergantung di Christmas wishing tree yang ada di 

teras sekolah. Biarlah setiap doa dan harapan 
kita dapat dijawab oleh Tuhan. Mari berjalan 
dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus untuk 
memasuki tahun baru 2021. Berdoa juga agar 
pandemi ini segera berlalu. Merry Christmas 
and happy new year! God bless us! Stay 

healthy and stay safe!

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way... 
oh, what fun it is to ride... in a one horse 
open sleigh…. Dengar teman-teman, lagu 

Natal telah bergema di mana-mana. Oh, betapa 
senangnya...! Pertanda Natal telah tiba. Memang 
pandemi COVID-19 masih ada, namun lantas tidak 
menyurutkan semangat kita untuk merayakan 
Natal. Tahun-tahun sebelumnya, kita merayakan 
Natal dengan berkumpul bersama teman, guru, 
dan keluarga, untuk berbagi sukacita bersama. 
Namun pada tahun ini, kita merayakannya 
secara virtual. Meski demikian, sukacita dan 
kebahagian tetap tampak. Itu semua tidak terlepas 
dari penyertaan dan kasih Tuhan yang bekerja melawat setiap 
kita. Tema ibadah dan perayaan Natal tahun ini adalah “Tuhan 
Beserta Kita”, yang menggambarkan penyertaan dan kasih 
setia-Nya yang mulia karena kita bisa melewati pembelajaran 
semester I dengan baik. 

Pelaksanaan perayaan Natal pada hari Senin, tanggal 14 
Desember 2020, berlangsung dengan baik dan lancar. Guru 
dan siswa SD Kristen Petra 1 ikut berpartisipasi dalam mengisi 
acara. Yuk, kita lihat apa saja penampilan mereka! Ada yang 
menampilkan solo vokal, duet, modern dance, balet, permainan 
instrumen piano, puisi, dan yang lain. 

Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 
1:23, ““Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung 
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan 
menamakan Dia Imanuel”−− yang berarti: Allah menyertai 
kita.” Yaaa... Imanuel itulah pesan Natal kali ini. Bagaimana kita 

mengetahui bahwa Allah menyertai kita? Hmmm.... Begini 
teman-teman... ketika kita merasakan sedih, menghadapi 
persoalan, masalah, atau kesulitan yang tidak mampu kita 
selesaikan sendiri, ternyata semua dapat terselesaikan 
dengan baik. Nah, di situlah bukti Allah hadir bagi kita. 

Selamat Natal 2020, dan selamat menyambut tahun baru 
2021. Salam sehat! Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan 
menyertai kita. Amin.

Imanuel:Imanuel:
Tuhan Beserta KitaTuhan Beserta Kita

Rayakan Natal Rayakan Natal 
dengan Talentamu!dengan Talentamu!
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Pentingnya Menjaga Pentingnya Menjaga 

Kesehatan GigiKesehatan Gigi



Hai, teman-teman! Apa kabar? Kami dari siswa-siswi 
kelas I SD Kristen Petra 5, ingin berbagi kisah tentang 
pentingnya menjaga kesehatan gigi. Teman-teman, 

apakah kalian tahu mengapa menjaga kesehatan gigi sangat 
penting? Lalu... bagaimana caranya menjaga gigi dengan 
benar? Nah, mari simak penjelasan dari kami...!

Pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, drg. Yasinta 
Dewi Sally menjelaskan kepada kami dengan jelas tentang 
cara merawat gigi. Kami mendengar dengan antusias karena 
kami sangat ingin memiliki gigi yang sehat. Berikut beberapa 
langkah yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi, 
yaitu: 
1. Menggosok gigi dua kali sehari; setelah sarapan pagi dan 

sebelum tidur.
2. Mulailah menyikat gigi dari sisi depan gigi di salah 

satu sisi mulut. Sikatlah gigi dengan gerakan melingkar 
berlawanan arah jarum jam, selama 20 detik untuk setiap 
bagian. Gerakan melingkar berfungsi agar bulu sikat dapat 
membersihkan plak yang terselip di celah gigi dan gusi. 

3. Setelah sisi depan dibersihkan, sikatlah gigi bagian 
belakang, serta sisi atas dan bawah, dengan gerakan maju 
mundur secara perlahan. Pastikan semua permukaan gigi 
sudah disikat, sehingga kotoran atau sisa makanan yang 
menempel di gigi bisa hilang.

4. Jangan lupa sikat bagian dalam gigi seri, atas dan bawah. 
Untuk menyikat bagian gigi ini, kita harus memegang sikat 
gigi secara vertikal. Gunakan ujung kepala sikat gigi untuk 
menyikat dengan gerakan ke atas dan bawah.

5. Setelah semua bagian gigi disikat, bersihkan permukaan 
lidah.

6. Setelah menggosok semua bagian gigi, kita harus berkumur 
sampai bersih.

Teman-teman... kesehatan gigi dan mulut adalah hal 
yang sangat penting, karena gigi dan gusi yang rusak serta 
tidak dirawat, akan menyebabkan rasa sakit, gangguan 
pengunyahan, dan dapat mengganggu kesehatan tubuh 
lainnya. Ayo, teman-teman...! Mari kita semua menjaga 
kesehatan gigi! Gigi sehat, tubuh pun kuat. Sampai jumpa di 
kisah kami selanjutnya. Stay safe and healthy, friends...! God 
bless you.

Sudah sembilan bulan lamanya negara Indonesia dilanda 
pandemi. Dalam keadaan seperti ini, kita patut bersyukur 
kalau kita masih dalam keadaan baik dan sehat. Itu karena 

Tuhan beserta kita. Ya! “Tuhan Beserta Kita” merupakan 
tema ibadah Natal siswa SD Kristen Petra 7 yang diikuti oleh 
seluruh siswa kelas I−VI beserta para guru dan karyawan, yang 
diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Ibadah 
ini dilayani oleh Pdt. Claudia S. Kawengian, M.Min.. 

Pesan dalam ibadah Natal siswa kali ini adalah Tuhan ada 
dan beserta kita setiap saat dalam keadaan apa pun, baik 
susah maupun senang. Tuhan menggunakan kita sebagai alat 
untuk memancarkan kasih kepada orang lain di sekitar kita. 
Tuhan ingin kita menggunakan talenta kita demi kemuliaan-
Nya. Para siswa juga mempersembahkan talenta mereka dalam 
bentuk puji-pujian dan tarian. Meskipun ibadah Natal tahun 
ini diadakan secara online dan para siswa mengikutinya di 
rumah, namun tetap sangat berkesan karena para siswa dapat 
memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebagai ungkapan 
rasa syukur atas kesetiaan Tuhan yang selalu melindungi dan 
melimpahkan rahmat-Nya.

Setelah ibadah Natal selesai, mereka mengikuti kegiatan 
Virtual Christmas Talent Show Live in Zoom. Talent show 
bertema Natal kali ini dibuat berbeda karena para siswa 
menampilkan talenta mereka dalam bernyanyi, menari, 
membaca puisi, dan bermain musik secara live. Para siswa 
tampil dengan percaya diri dengan kostum serta aksesori 
Natal. Mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Puji Tuhan, 
kegiatan berjalan dengan lancar. Selamat Natal 2020 dan 
selamat menyongsong tahun baru 2021. Immanuel!
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Melompat... melompat.... 
Melompat seperti kelinci.... 
Satu, dua, satu, dua.... 

Melompat yang tinggi.... Nah, itu adalah 
sepenggal lirik lagu yang dinyanyikan 
dengan penuh semangat oleh siswa-siswi 
TK B yang mengikuti acara Sparkling 
Kids Festival yang diadakan oleh SD 
Kristen Petra 9. Hari Sabtu pagi, tanggal 
5 Desember 2020, SD Kristen Petra 9 
mengadakan acara yang bertujuan agar 
para siswa TK B dapat mengenal lebih 
dalam tentang nilai-nilai kristiani melalui 
nilai P.E.T.R.A. yang diajarkan di sekolah-
sekolah Petra. 

Mereka yang bergabung tidak hanya 
berasal dari TK PPPK Petra saja, namun 
juga dari TK luar PPPK Petra yang ada 
di Surabaya dan Sidoarjo. Mengingat 
masih adanya pandemi COVID-19, 
maka acara ini diadakan secara virtual 
menggunakan aplikasi Zoom. Meskipun 
begitu, mereka sangat antusias 
mengikuti setiap permainan yang ada di 
tiap-tiap pos, terlebih ketika mengetahui 
hadiah-hadiah yang akan mereka 

Let’s be the Sparkling Kids!Let’s be the Sparkling Kids!

Sukacita Natal Sukacita Natal 
pada Masa Pandemipada Masa Pandemi

“Tuhan Beserta Kita” menjadi tema yang sangat berkesan buat kami, siswa-
siswi SD Kristen Petra 12 dalam merayakan Natal pada masa pandemi. Ya! Kita 
semua mengalami hal yang sama, bukan? Inilah Natal pertama kita dengan 

ruang gerak yang dibatasi. Dan karenanya, kita harus merayakannya secara daring. 
Meski demikian, kami tetap bisa bersukacita. Pesan firman Tuhan yang disampaikan 
oleh Pdt. Fransiskus O. Turino dalam ibadah Natal pada tanggal 10 Desember 2020, 
membuat kami semakin bersemangat untuk terus berkarya dan produktif meski 
pandemi belum berakhir.

Teman-teman, Tuhan selalu beserta kita di mana pun kita berada. Ia juga yang 
memampukan kami untuk memberikan yang terbaik lewat penampilan talenta 
kami dalam perayaan Natal di sekolah kami. Ya! Pada tanggal 11 Desember 2020, 
dengan penuh sukacita, kami mengadakan perayaan Natal secara online. Setiap 
kelas menampilkan talenta mereka dengan penuh semangat dan sukacita. Ada yang 
menari, menyanyi, bermain musik, ataupun berpuisi. 

Penasaran dengan kemeriahan ibadah dan perayaan Natal sekolah 
kami? Yuk, intip perayaan Natal kami di https://www.youtube.com/
watch?v=ExHg4S9D8x8 dan https://www.youtube.com/watch?v=-
f7Zu7XgkTE&feature=youtu.be. Dan juga ibadah 
Natal kami di https://www.youtube.com/
watch?v=5owV2AmshoM&feature=youtu.
be. Damai Natal kiranya selalu melingkupi kita. 
Selamat Hari Natal!

dapatkan di setiap pos tersebut. Mereka 
mendapatkan goodie bag yang berisi 
tempat pensil, masker, alat tulis, balon, 
dan tentunya hadiah utama, yakni piala. 

Para peserta tidak bosan mengikuti 
acara Sparkling Kids Festival yang 
berlangsung selama dua jam ini, 
karena acaranya dikemas dengan 
sangat menarik, terutama saat mereka 
menampilkan bakatnya pada saat di 
pos Talent Development. Mereka sangat 
berani menampilkan kemampuan 
bercerita di depan orang lain 
dengan penuh percaya diri.

Tidak hanya adik-adik 
TK B yang diberikan 
kemampuan oleh Tuhan 
untuk menunjukkan 
talenta yang Tuhan 
beri. Kalian pun juga 
bisa seperti mereka, 
asalkan kalian mau 
berusaha. Let’s be the 
sparkling kids bersama SD 
Kristen Petra 9! Yes, yes, 
yes...!
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Mensyukuri Kehadiran Tuhan dalam Mensyukuri Kehadiran Tuhan dalam 
Kehidupan KitaKehidupan Kita

Self LoveSelf Love

Hai, teman-teman semua...! Sukacita Natal sudah tiba! Pada hari 
Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sekolah kami, SD Kristen Petra 10, 
mengadakan kegiatan ibadah dan perayaan Natal dengan tema “Tuhan 

Beserta Kita”. Perayaan Natal kali ini berbeda dengan perayaan yang kami 
adakan seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun ini, kami mengadakan perayaan 
Natal secara online lewat kanal YouTube sekolah. Walaupun demikian, tidak 
mengurangi kemeriahan serta kekhusukan kami dalam mengikuti ibadah dan 
perayaan Natal. Di dalam ibadah Natal yang kami ikuti, Pdt. Andri Purnawan, S.Si 
dari GKI Darmo Satelit, menegaskan bahwa walaupun dalam masa yang sulit dan 
penuh penderitaan, Tuhan tetap hadir dan mendampingi kita menghadapi segala 
macam tantangan. Dalam kesempatan ini, beberapa siswa mempersembahkan 
talentanya; seperti menyanyi, membaca puisi, peragaan busana, dan lain-lain. 
Sukacita Natal sungguh kami rasakan. Kiranya sukacita tersebut tetap tinggal di 
dalam hati kita semua. Merry Christmas!

Keluarga PPPK Petra, khususnya SD 
Kristen Petra 11, beberapa waktu 
lalu baru saja mengadakan sebuah 

acara yang bernama Proyek Pendidikan 
Karakter Kristiani (Proyek PKK). Acara 
ini dilaksanakan pada tanggal 11 
Desember 2020, dengan rangkaian acara 
yang menarik. Acaranya apa saja, ya? 
Penasaran, kan? Yuuk, kita simak!

Acara ini dikemas begitu rapi oleh 
guru-guruku. Mereka menjelaskan 
tentang “Self Love: Memahami Dirimu 
dengan Mencintai Diri Sendiri”. Acara 
ini berisikan foto kegiatan siswa selama 
masa pandemi, yaitu kegiatan yang 
menyenangkan diri kita sendiri atau 
bahkan membuat kita merasa bahagia.

Tahun 2020 adalah tahun yang 
boleh dikatakan “berat”, yang mana 
dalam waktu sekejap, hampir semua hal 

menjadi terbatas. 
Begitulah guruku 
mulai menjelaskan 
mengenai kegiatan 
ini. Kemudian ibu guru 
melanjutkan penjelasannya, 
bahwa anak-anak yang biasanya 
menghabiskan banyak waktu bersama 
teman sebaya dengan bermain dan 
belajar di sekolah atau tempat kursus, 
atau sekadar jalan-jalan keliling mall 
bersama keluarga, saat ini hanya bisa 
berjumpa melalui Zoom, video call, dan 
media lainnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa kebebasan berkomunikasi 
dan bermain menjadi berkurang. 
Anak-anak juga banyak disibukkan 
dengan pembelajaran dari rumah, 
yang kerap dikeluhkan karena banyak 
tugas yang harus segera diselesaikan 
dan mengurangi waktu bermain. 
Kondisi-kondisi ini memang berat buat 
anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak 

membutuhkan perasaan bahagia 
bagi diri sendiri. Salah satunya 
adalah melalui kegiatan dengan 
tema self love. 

Waaahhh benar juga apa yang 
dikatakan oleh guruku tersebut. 
Self love adalah mencintai diri 
sendiri, menghargai diri sendiri, 

atau sikap peduli pada diri sendiri. 
Teman-teman, mencintai diri sendiri 

merupakan salah satu hal penting, lho! 
Sebab dengan mencintai diri sendiri, kita 

akan memiliki pandangan yang positif 
terhadap diri kita sendiri dan hidup 
kita. Bahkan, kita pun menjadi semakin 
percaya diri.

Setelah mendengar penjelasan 
tersebut, aku bergegas menceritakan hal 
tersebut kepada orang tuaku. Mereka 
sangat mendukung kegiatan ini, dan 
mengajakku kembali melakukan kegiatan 
bersama, yang selama ini sudah kami 
lakukan. Kemudian... klik! Wah... jadi 
deh foto kegiatanku bersama keluarga. 
Kegiatan yang menunjukkan bahwa aku 
mencintai diriku dengan melakukan hal 
yang menyenangkan, terutama bersama 
keluarga. Hmmm... senangnya! 

Akhirnya, waktu yang ditunggu pun 
tiba. Panitia mengumumkan pemenang 
lomba ini satu demi satu. Horeee!!! 
Aku langsung melompat kegirangan 
begitu tahu namaku disebut sebagai 
Juara I pada lomba foto “Self Love” 
tersebut. Waaahh... aku merasa bangga 
bisa bersaing dengan teman-teman 
sekolahku. Puji Tuhan, aku langsung 
memeluk mama yang ada disisiku, dan 
merasa senang bisa mempersembahkan 
yang terbaik untuk diriku.
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Siapa yang di sini senang dengan kegiatan pramuka? 
Kegiatan pramuka adalah kegiatan yang sangat 
mengasyikkan karena kita diajarkan tentang berbagai 

sandi, tali-temali, semafor (semaphore), penjelajahan, dan 
perkemahan. Kegiatan tersebut tentunya merupakan kegiatan 
yang sangat dinantikan oleh para siswa. Apakah pada masa 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kegiatan tersebut bisa dilakukan? 
Tentunya bisa dong. Tanggal 10-11 Desember 2020, siswa kelas 
V SD Kristen Petra 13 mengadakan kegiatan pramuka yang 
sangat seru walaupun dilakukan di rumah saja. Ada empat pos 
yang harus dijalankan oleh para siswa, yaitu: pos pengetahuan, 
pos pengamatan, pos gereja, dan pos restoran.

Pada hari pertama, semua siswa termasuk kelas V, 
mengikuti virtual field trip ke Kampoeng Kidz. Di sana, kami 
belajar mengenal jenis-jenis ayam dan percobaan sains 
menggunakan telur ayam. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan 
untuk membuat kemah dari selimut atau kain yang ada di 
rumah. Tidak lupa kami juga mengikuti pos restoran; kami 
diwajibkan menggoreng telur untuk kami santap. Malam 
harinya, kami tidak lupa untuk renungan malam seperti yang 
biasa kami lakukan. Kegiatan tersebut kami bagikan di media 

Pramuka Virtual?Pramuka Virtual?
Tak Kalah Asyik, Lho..!Tak Kalah Asyik, Lho..!

Big Bay Bei Cup 2020Big Bay Bei Cup 2020
Halo, teman-teman... saya 

Vienenta Graciella dari SMP 
Kristen Petra 3 kelas XI-3. Kali 

ini saya ingin berbagi sedikit cerita 
ketika mengikuti kegiatan Big Bay Bei 
Cup (BBC) Heat Round 2020. Kompetisi 
Matematika tingkat internasional 
ini diadakan secara online pada 
tanggal 12 Desember 2020. Wah, 
kegiatannya seru sekali, lho! Oh, iya... 
perlu diketahui ya, kalau event ini 
berlangsung di Hong Kong.

Saya sangat bersemangat ketika 
mengikuti kompetisi ini. Setiap peserta 
mengikuti kompetisi berdasarkan 
grade-nya masing-masing. Sedangkan 
saya kala itu mengikuti grade IX. 
Soal-soal yang diberikan berupa soal 
isian singkat sebanyak 25 soal yang 
terdiri atas tiga bagian. Setiap bagian 
memiliki tingkat kesulitan yang 

berbeda. Para peserta diberi waktu 
75 menit untuk mengerjakan 
soal-soal tersebut. Saya pun 
berusaha semaksimal mungkin 
untuk mengerjakan dengan 

memanfaatkan waktu yang diberikan 
sebaik-baiknya. Rasanya lega sekali 

sosial yang kami miliki. Pada hari 
kedua, kami pun belajar tentang materi-
materi kepramukaan. Oh, iyaaa… tidak lupa, 
pada kegiatan ini kami juga mengadakan upacara 
pembukaan dan penutupan lho, teman-teman! 

Wah, ternyata kegiatan kepramukaan juga 
bisa sangat asyik, ya... walau kami lakukan di 
rumah saja. Nah, apakah kalian juga tertarik untuk 
mencoba? Hehe...! Salam pramuka!

setelah saya menyelesaikan perlombaan 
tersebut, tetapi dalam hati kecil saya 
sebenarnya tidak sabar menunggu 
hasilnya. Saya segera ingin tahu kira-kira 
apakah saya lolos atau tidak. 

Hari yang ditunggu pun tiba. Hari 
Minggu, tanggal 10 Januari 2021, 
diumumkanlah hasil lomba BBC 2020. 
Satu per satu nama pemenang mulai 
disebutkan, dan saya sempat grogi 
karena kurang percaya diri saat itu. 
Ternyata... puji Tuhan saya berhasil 
meraih medali perunggu! Saya sangat 
bersyukur kepada Tuhan atas prestasi 
ini, apalagi di tengah pandemi yang 
tentunya ada banyak keterbatasan. 
Namun dengan semangat dan doa, saya 
bisa melalui semua tantangan. Saya 
berharap teman-teman yang lain juga 
memiliki semangat berprestasi pada 
bidang masing-masing. Saya berterima 
kasih pada keluarga dan teman-teman 
yang selalu mendukung saya untuk 
berprestasi. Meski dalam masa pandemi, 
kita tidak boleh patah semangat dalam 
mencapai prestasi yang kita inginkan.

oleh: Vienenta Graciella
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Halo, semuanya...! 
Apa kabarnya? 
Sehat-sehat, 

kan...? Semoga kalian 
senantiasa dalam lindungan 

Tuhan. Perkenalkan saya, 
Marcia Angelica Widjaja 
dari SMP Kristen Petra 5. 
Karena adanya pandemi 
ini, semuanya memang jadi 
lebih sulit. Tetapi, bukan 
berarti kita bermalas-

malasan, dong! Kita harus 
tetap mengembangkan 
bakat yang kita miliki dengan 
cara-cara yang berbeda dari 

sebelumnya, dengan lebih kreatif dan 
lebih menantang lagi. 

Di sekolah kami, tiap tahunnya 
selalu diadakan Travejes Math and 
Vocal Competition dan juga open 
house, bazaar, and charity. Namun 
dengan adanya pandemi, sekolah kami 
mengadakannya dengan cara yang 
berbeda dari sebelumnya. Pada tahun 
ini, diadakan Solo Vocal Competition dan 
Open House Petra 5 Junior High School 
2020 untuk siswa kelas III−VI jenjang 
SD secara daring melalui aplikasi Zoom. 
Perlombaan ini diadakan secara gratis, 
dan tersedia hadiah-hadiah menarik bagi 
para pemenang. Tak disangka, meskipun 
secara daring, ternyata para siswa SD 
sangat berantusias untuk mengikuti 
perlombaan ini. Para peserta ini berasal 
dari berbagai wilayah, bukan hanya dari 
Surabaya. Ada yang dari Jakarta, Malang, 
dan juga Semarang. Mereka bersedia 
berkumpul bersama melalui aplikasi 
Zoom untuk ikut lomba.

Acara ini diawali dengan doa yang 
dipimpin oleh Ibu Melania Rahajeng 
P., S.Pd..Kemudian, dilanjutkan dengan 
menyanyikan lagu “Indonesia 
Raya” dan “Mars Petra” 
dengan sikap sempurna. 
Tak ketinggalan, ada My 
School Check dengan 
memperkenalkan sekolah 
kami tercinta, SMP 
Kristen Petra 5. Dan juga 
Anti Boring Club dengan 
ditampilkannya kegiatan 
para siswa SMP Kristen Petra 
5 pada saat sebelum dan 
sesudah pandemi, yang juga 
tidak kalah seru, lho...! Serta 
ada juga open house dengan 

Mengukir Prestasi pada Masa PandemiMengukir Prestasi pada Masa Pandemi
judul “Duduk di Kursi, Ukir Prestasi”. 
Gimana... unik kan, namanya? Di sini, 
ada penampilan prestasi-prestasi, baik 
akademik maupun nonakademik, yang 
telah diraih oleh siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 5. 

Setelah sambutan dari kepala 
sekolah kami, Drs. Ngatmin, M.Si., sesi 
berlanjut ke pembagian room dalam 
Zoom. Breakout room untuk room 1, 
yaitu untuk penjurian, dan room 2 
untuk open house. Pertama-tama, di 
room 1 ada penampilan dari Travejes 
Akustik dengan lagu “Doa untuk 
Kamu”. Kemudian dilanjutkan dengan 
perkenalan dan juga ketentuan dari para 
dewan juri yang beranggotakan Ibu Dian 
Oktavia Kumalasary, S.Pd., Bapak A.P. 
Windoko, S.ST.Par., Dra. Rina Koestanti, 
M.Si., dan juga Bapak Bernadus Denta 
Dwi Prastama, S.Pd.. 

Tahap pertama dari perlombaan ini 
adalah mengirimkan video bernyanyi 
dengan judul “Satu Cara”, dan dewan juri 
akan memilih sepuluh peserta terbaik. 
Banyak sekali siswa SD yang memiliki 
suara emas yang membuat dewan juri 
kebingungan untuk memilih sepuluh 
perserta terbaik ini. Dan akhirnya... tiba 
saat yang ditunggu oleh semua peserta, 
yaitu diumumkannya sepuluh nominasi 
peserta terbaik pada hari Sabtu, tanggal 
14 November 2020. Tahap kedua dari 
perlombaan ini, yaitu penampilan 
secara live dari sepuluh peserta terbaik 
tersebut. Dari tahap ini, akan diambil 
lima pemenang dalm lomba ini. Selagi 
menunggu dewan juri melakukan proses 
penilaian, diadakan kuis interaktif 

dengan hadiah yang menarik. 
Kemudian... tibalah saat 

pengumuman pemenang. Kira-kira 
siapa ya, yang akan menang...? Juara 
Harapan II diraih oleh Aurelia Vicci 
Abigail dari SD Marsudirini Bekasi, 
Juara Harapan I diraih oleh Alexander 
Siddharta dari SD St. Yusup 3 Malang, 
Juara III diraih oleh Jovan Josse Kudadiri 
dari SD Kristen Petra 12 Sidoarjo, Juara 
II diraih oleh Matthew Mashandro 
dari SD PL Bernadus Semarang. Dan... 
kira-kira siapa ya, yang meraih Juara 
I??? Yayyy....! Juara I diraih oleh 
Ryhne Nehemia dari SD Kristen Petra 
1 Surabaya. Waww... selamat ya, 
untuk Ryhne! Semua usaha yang telah 
dilakukan oleh Ryhne telah berbuah 
manis. Untuk teman-teman yang belum 
meraih juara, jangan menyerah! Masih 
banyak kesempatan untuk meraih 
kesuksesan. 

Tidak terasa, waktu telah sampai di 
penghujung acara. Acara ditutup dengan 
doa yang dipimpin oleh Ibu Febby. 
Bagi teman-teman SD, jangan 
lupa untuk mengikuti 
kompetisi ini lagi tahun 
depan, ya...! Sekian cerita 
untuk hari ini. Terima 
kasih. Tuhan Yesus 
memberkati.
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Yeeyyy…! Bulan Desember tiba! Bulan yang kami nanti-
nantikan. Ada banyak acara di sekolah kami, SMP 
Kristen Petra 5. Acaranya pun menarik walau dilakukan 

secara daring, karena dikemas secara luar biasa. Ada acara 
Natal kelas, rangkaian lomba Natal, ibadah Natal siswa yang 
berkolaborasi dengan orang tua, dan juga bakti sosial Natal.  

Lomba Natal di SMP Kristen Petra 5 dilakukan pada tanggal 
14 Desember 2020. Banyak lomba yang bisa diikuti, seperti: 
Family Concert, Christmas Magic Card, Dance Bell’s Challenge, 
I’m Your Chrismas, Christmas Photostory, dan Christmas at 
Home. Sukacita Natal tetap kami rasakan, karena di tengah 
pandemi COVID-19 ini, kami semakin dekat dengan keluarga di 
rumah dan dapat merefleksikan diri lebih lagi dengan kelahiran 
Kristus. Tuhan Yesus semakin nyata menyertai kita dengan 
bukti kelahiran-Nya, sesuai dengan tema besar Natal pada 
tahun ini yaitu “Tuhan Beserta Kita”.

Ada satu acara yang unik pada tahun ini di SMP Kristen 
Petra 5, yang mana sekolah mengundang orang tua untuk 
ikut bergabung (berkolaborasi dengan orang tua) di Ibadah 
Perayaan Natal Siswa. Hal ini sangat kami nanti-nantikan 
karena kami dapat berkumpul bersama keluarga dan juga 
bersukacita menyambut datangnya Natal.

Acara Ibadah Perayaan Natal Siswa ini dilakukan pada 
hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, dan dihadiri oleh 552 
siswa serta 65 orang tua siswa. Dalam ibadah ini juga ada 
persembahan lagu-lagu pujian dari beberapa keluarga. Momen 
kehangatan Natal dan peringatan kelahiran Tuhan Yesus pada 
tahun ini sungguh luar biasa meski dilakukan secara daring.  
Selamat Natal! Tetap semangat! Tuhan memberkati. 

oleh: Tasya

Keceriaan Natal Keceriaan Natal 
Bersama KeluargaBersama Keluarga

Semua BerkatSemua Berkat  
Pertolongan TuhanPertolongan Tuhan

Pada waktu itu saya melihat pesan dari wali kelas saya di 
grup WhatsApp kelas. Pesan itu mengenai lomba poster 
dan fotografi yang diadakan oleh SMK Kristen Petra. Saya 

sebenarnya tertarik untuk ikut lomba poster karena saya suka 
menggambar. Tetapi, batas pengumpulan karyanya sudah 
dekat. Awalnya saya memutuskan untuk tidak ikut, karena ragu 
bisa membuat karya dengan baik. Namun saat mengikuti Zoom 
pembelajaran, wali kelas dan mentor memberi semangat 
kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam lomba itu. 
Saya pun jadi bersemangat dan berubah pikiran. Meski 
begitu, saya belum memiliki ide waktu itu, jadi tidak 
berani mendaftar.

Hal pertama yang saya lakukan adalah membawanya 
dalam doa. Beberapa saat kemudian, saya mendapatkan 
ide untuk poster yang lucu, menghibur, namun tetap 
membawa pesan untuk menjaga kesehatan selama 
masa pandemi ini, sesuai dengan tema lomba. Tanpa 
berlama-lama, saya segera menggambar komik, lalu mengedit 
dan menata poster secara digital. Waktu menunjukkan pukul 
21.00 saat poster saya selesai. Saya langsung mengisi form 
pendaftaran dan mengirimkan file poster saya. Karena sudah 
lelah dan mengantuk, saya lupa mengganti nama file sesuai 
dengan format yang ditentukan. Esok harinya, saya berusaha 
menghubungi panitia untuk merevisi nama file poster saya yang 
keliru itu. Untungnya file saya masih bisa terselamatkan.

Saat yang dinanti pun tiba. Tanggal 8 Januari 2021, saya 
mengikuti Zoom Virtual Open House SMK Kristen Petra. 
Acaranya sangat menarik, meliputi perkenalan SMK Kristen 
Petra, webinar “How to Start a YouTube Channel”, kuis, dan 
pengumuman hasil lomba. Saya tak menyangka karya saya 
ditampilkan di layar sebagai Juara I lomba poster. Saya sangat 
bersyukur. Semua ini karena pertolongan dan penyertaan 
Tuhan, juga keluarga, para guru, serta teman-teman yang selalu 
memberi dukungan dan semangat saya untuk terus berkarya.

oleh: Damion Deven
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The Feast toThe Feast to
the Nativitythe Nativity
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Natal di Tengah PandemiNatal di Tengah Pandemi
Perayaan Natal dalam kondisi yang terbatas di tengah 

pandemi COVID-19, Tracvohs merayakan dengan 
cara yang berbeda. Namun, tentunya tak mengurangi 

kemeriahan makna Natal itu sendiri. Perayaan Natal SMK 
Kristen Petra pada bulan Desember 2020, dilaksanakan secara 
virtual, baik ibadah maupun lomba-lombanya. Ada lomba 
menyanyi 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, baik dari 
aspek religious education dan emotional intelligence. Melalui 
perayaan Natal ini, siswa diharapkan dapat belajar memaknai 
arti Natal dalam kehidupannya, meningkatkan kualitas iman 
serta menghadirkan nilai-nilai kristiani dalam kegiatan lomba. 
Selamat Natal, Tuhan menyertai.

December was the month of joy and happiness in which Petra 
Acitya celebrated the Feast to the Nativity —held from 4 to 
16 December, 2020. It was a series of fun learning activities 

where students could experience the holistic education of P.E.T.R.A. 
as the event consisted of fun activities from physical growth to 
academic excellence. 

For the students’ physical growth, Petra Acitya invited Adjeng 
Niken D.P.M., S.Sos., from NEEMA Foundation, to share about 
puberty, reproduction, and gender identity. After that, Petra 
Acitya’s student council held an online fun exercise and quiz for 
the students to recognize the nutritional content in their friends’ 
breakfast.

Not only that, emotional and social intelligence is also one 
of holistic education aspects that Petra Acitya concerns about. 
It was reflected through the Self-Love projects during the Feast 
to the Nativity. The students —using their social media— shared 
some positive activities which they loved in order to promote the 
importance of maintaining emotional health. 

Next was Acitya’s Got Talent. Through this event, students 
was given the chance to show off their talents to glorify the Lord. 
The students presented their talents of cooking, playing musical 
instruments, singing and many more. They also presented their 
creativity by up cycling plastic waste and creating Christmas 
greetings. 

More than just doing a Christmas fellowship, as R in P.E.T.R.A. 
refers to relationship in God, it was also reflected on the Secret 
Santa project within the mentoring groups. They shared their acts 
of empathy for others in that session. Some of the students do 
some charity for people in needs. Meanwhile, some others students 
helped their family as the acts of their love for God and others.

Although the Feast to the Nativity is a series of fun learning 
activities, Petra Acitya’s students were encouraged to enrich their 
knowledge. An interactive podcast with Mr. Tom Sapta Atmaja 
(writer & journalist) was conducted to celebrate Human Rights 
day. Petra Acitya had another podcast about literacy with Ms. 
Arlinah I.R., SIP, MLIS., the former head of Petra Christian University 
Library. The fun learning weeks were closed with a virtual tour to 
Indonesian National Library. 

In the end, online learning in Petra Acitya is not only striving 
for the quantity of the material but also the quality of fun learning 
experiences. We believe that students can learn well while enjoying 
the learning process. Through the Feast to the Nativity, students 
experienced the real fun learning.



Pada tanggal 11 Desember 2020, 
sekolah kami, SMA Kristen Petra 
3 melaksanakan kegiatan Alumni 

Home Coming dengan mengangkat tema 
“Kerangka Hidup pada Era Disrupsi”. 
Yang menjadi pembicara dalam acara 
temu alumni kali ini adalah Suminto 
Husein Giman yang akrab dipanggil Ko 
Suminto. Beliau adalah alumnus SMA 
Kristen Petra 3 tahun 2007, yang pada 
saat ini menjadi presiden direktur di 
perusahaan Omudas Delapan Raya dan 
PT Cakra Buana Resources Energi.

Sedikit mengulas tentang latar 
belakang keluarganya. Sebenarnya 
ia berasal dari Medan. Keluarganya 
merantau ke Surabaya dalam keadaan 
yang kurang beruntung. Tidak mau 
kalah oleh keadaan, hal tersebut malah 
mendorongnya untuk memiliki semangat 
yang besar dan terus berusaha dalam 
mencapai mimpi dan harapannya. 
Harapan tersebut membuatnya untuk 
tetap memiliki optimisme... bahwa suatu 
saat nanti, kondisi keluarganya akan 
membaik. 

Perjalanan akan kesuksesan Ko 
Suminto tidak diperolehnya dengan 
proses yang mudah seperti membalik 
telapak tangan, namun dengan penuh 
kerja keras dan pengorbanan. Ketika 
masih ber sekolah, beliau tekun belajar 
dan rela mengesampingkan 
kesenangannya. Selain itu, 
sambil bersekolah, beliau 
juga membantu orang 
tuanya berdagang di Pasar 
Atom Surabaya. Setelah 

Kerangka Hidup pada Era DisrupsiKerangka Hidup pada Era Disrupsi
menyelesaikan pendidikan di SMA, 
beliau mendapatkan kesempatan untuk 
kuliah di Jakarta. Beliau pun merantau 
ke Jakarta. Masa kuliah tersebut ia 
habiskan sambil bekerja, sampai 
akhirnya lulus dengan gelar magna 
cumlaude dan bekerja di PT Chevron. 
Tidak lama bekerja di perusahaan 
tersebut, ia akhirnya berhenti dan 
mulai membangun perusahaan sampai 
menjadi presiden direktur seperti 
sekarang ini.  

Menurut Ko Suminto, hal utama 
yang bisa membuatnya sampai sejauh 
ini adalah hanya karena berkat Tuhan 
dan pola pikir yang benar. Di dalam 
kesempatan ini, beliau menyampaikan 
pola pikir apa saja yang bisa 
membuatnya sampai ke tahap seperti 
sekarang. 

Pertama, kita harus mulai berpikir 
apa yang harus kita lakukan untuk 
menanggapi kondisi dan keadaan yang 
kita alami. Bersyukur saat ini kita hidup 
dalam situasi yang memungkinkan kita 
untuk melakukan semua hal yang kita 
ingin lakukan. Terutama pada masa 
pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa 
menyesuaikan diri dengan kondisi dan 
keadaan yang kita alami. 

Kedua, investasi waktu dengan 
lebih bijak dari 

orang-orang yang ada di sekitar kita. 
Ketiga, dalam mengambil keputusan kita 
perlu untuk memikirkan dampak dan 
akibat yang akan terjadi selanjutnya. 
Keempat, ketika kita masih muda, yang 
perlu kita lakukan adalah mengejar 
achievement. Kalau ingin menjadi orang 
besar, kita harus mulai dengan berpikir 
besar. Kelima, sebagai anak muda, kita 
tidak perlu banyak alasan. Orang yang 
banyak alasan biasanya karena mereka 
malas. 

Dalam menutup sharing-nya, 
Ko Suminto menyampaikan kepada 
kita supaya bisa menjaga lingkungan 
pergaulan dengan melihat golden 
circle yang perlu kita miliki. Memilih 
siapa saja yang ada dalam lingkungan 
pergaulan kita, dan akan menjadi apa 
masa depan kita. Selain itu, ia juga 
berpesan kepada kita bahwa dalam 
melakukan pola pikir di atas, pasti 
banyak kendala yang akan kita alami. 
Mungkin kita akan diremehkan, dihina, 
dan dipandang sebelah mata. Namun, 
hal-hal tersebut tidak perlu dipedulikan. 
Cukup tutup mata dan jalani semua. 
Dari mana pun background kita, kita 
perlu mindset yang tepat supaya bisa 
beradaptasi pada era yang sudah tidak 

ada lagi sekat pembatas 
seperti saat ini. Terima 
kasih Ko Suminto atas 
pengalaman yang 
dibagikan kepada 
kami, adik-adik kelas 
di SMA Kristen Petra 
3. Terus berkarya 
dan menjadi berkat! 
Bangga Smatraga!
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Halo, perkenalkan saya Mark Alexander Ierwanto, 
siswa kelas X MIPA 1 SMA Kristen Petra 1. Saya 
sangat menyukai sains. Karena itu, ketika orang tua 

menawarkan untuk ikutan lomba sains ini, saya langsung 
tertarik ikut. Persiapan pertama saya adalah mempelajari 
contoh soal dalam lomba ini seperti apa terlebih dahulu, baik 
materi yang diujikan maupun teknis pelaksanaan lomba. Dari 
contoh soal yang ada di official website IASO (International 
Applied Science Olympiad), ternyata lomba ini berbeda 
dengan lomba sains lain yang selama ini pernah saya ikuti. 
Ajang yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 ini 
penuh dengan tantangan bagi peserta untuk lebih memahami 
konsep sains yang disajikan dalam praktik di dunia nyata dan 
diaplikasikan dalam situasi yang berbeda-beda.

Sebagai persiapan, saya mempelajari buku-buku sains 
kakak saya yang berkurikulum internasional, yang lebih 
menekankan pada pengertian konsep sains dan praktikum 
aplikatif, bukan sekadar hitungan saja. Ternyata persiapan 
ini sangat berguna saat lomba. Soal-soalnya banyak yang 
membutuhkan pengertian dan konsep-konsep soal Fisika, 
Biologi, Kimia, serta IPA yang lainnya. Sebagian besar soal 
adalah Fisika. Angka hitungannya tidak terlalu susah, namun 
banyak jebakan di soal yang menuntut kita untuk memahami 
konsep sekaligus aplikasi ilmu sains di dunia nyata. Jadi walau 
boleh menggunakan kalkulator scientific, tetap tidak banyak 
membantu kalau tidak benar-benar paham mengenai apa yang 
diuraikan dalam soal. 

Saya sangat senang, karena dalam ajang ini saya 
memperoleh pengalaman yang sangat berharga, yaitu 
kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam berbagai 
situasi dunia nyata menggunakan ilmu sains terapan. Saya 
ditantang untuk dapat mengembangkan alasan-alasan 
scientific, dan juga ditantang untuk memiliki kemampuan 
problem solving serta critical thinking yang jelas dibutuhkan 
sebagai life skills masa depan saya.

 Puji Tuhan... dalam IASO 2020 ini, saya berhasil menjadi 
Grand Champion (terbaik dari seluruh juara itama pada semua 
kategori), dan saya senang karena mendapatkan piala yang 
sangat bagus! Saya bahagia bisa membawa nama baik SMA 
Kristen Petra 1 dan membuat bangga orang tua saya. Semua 
ini berkat dan anugerah Tuhan semata yang telah begitu baik 
dalam hidup saya.

oleh: Mark Alexander I.
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Kami, tim ETC dari SMA Kristen Petra 1 (Gracelyn Elizabeth 
dan Laureen Nadia Hendrawan) mengikuti lomba 
Increase 2.0 (Innovation and Creation of Psychopreneur 

in Society) dalam bidang poster secara virtual yang diadakan 
oleh Universitas Ciputra Fakultas Psikologi pada tanggal 14 
November 2020, yang mana kita didorong untuk mengeluarkan 
ide dan kreativitas mengenai mental health awareness, 
terutama di kalangan remaja. Tujuan awal ikut lomba ini 
adalah kami ingin mengikuti kegiatan yang fresh dan seru, 
terutama dalam keadaan pandemi. Selain itu, passion dalam 
mendesain dan menggambar juga turut mendorong kami untuk 
ikut. Untuk lomba ini, kami diminta menganalisis bagaimana 
romantisasi (romanticization) mental disorder di kalangan 
remaja telah menjadi sebuah tren. Salah satu penyebab 
terjadinya romantisasi adalah lewat salah penafsiran dari lagu-
lagu tertentu. Kami diberi pilihan beberapa lagu sebagai bahan 
analisis untuk poster. Kami memilih lagu “1-800-273-8255” karya 
Logic; salah satu lagu terkenal bertema kesehatan mental.

Babak pertama, kami membuat poster dengan penjelasan 
mengenai beberapa bagian dari lagu tersebut yang dapat 
menimbulkan salah interpretasi terkait kesehatan mental, 
dan juga beberapa tips serta landasan teori psikologi yang 
mendukung penjelasan kami. Poster kami berjudul “You 
Choose”, yang mana kami mengambil gambaran seseorang yang 
sedang mendengarkan lagu tersebut, lalu dihadapkan pada dua 
pilihan, mengambil hal positif atau negatif. Tak mudah bagi kami 
untuk menyusun dan memuat materi serta memvisualisasikan 
semuanya dalam satu lembar poster berukuran A3. Namun 
berkat penyertaan Tuhan dan bimbingan guru BK kami, Bapak 
Akwila, dalam penjabaran teori kesehatan mental kami mampu 
menyelesaikan poster tersebut tepat waktu.

Setelah penantian tiga hari, kami mendapatkan informasi 
bahwa kami masuk ke babak final enam besar, yang mana kami 
akan mempresentasikan poster kami dalam waktu enam hari 
lagi. Kami melakukan presentasi lewat Zoom di hadapan para 
juri. Syukurlah... sekalipun sempat terjadi kendala koneksi, kami 
dapat menyelesaikannya dan menjawab pertanyaan juri dengan 
baik. Akhirnya, tanpa disangka kami meraih Juara III. Kami 
bersyukur dapat memenangkan lomba walaupun secara online. 
Kami pun yakin setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama 
untuk menggunakan potensi kita untuk hal positif.

oleh: Gracelyn Elizabeth

Romantisasi Mental Disorder?Romantisasi Mental Disorder?

You Choose!You Choose!
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“Yes, yes...! Puji Tuhan, puji Tuhan...! 
Kita meraih Juara I. Terima kasih, 
Tuhan!” Itulah kalimat pertama 

yang terucap dari Anastasia Trifena 
dan Sendria Immanuel, ketika panitia 
Event Urban Psycho Festival 2020 
mengumumkan pemenang lomba 
tersebut. Lomba yang diadakan oleh 
Fakultas Psikologi Universitas Surabaya 
ini memberi kesempatan bagi siswa 
SMA untuk berkreasi membuat sebuah 
film pendek (short movie) dalam salah 
satu lomba, yaitu “Short Movie National 
Competition”. 

Mereka adalah Maria Angela 
Runkat, Sendria Immanuel Kristianto, 
Adisca Putra Dwitama Pujisiswanto, 
Gabriela Intan Karveni, dan Anastasia 
Trifena Feodora dari SMA Kristen Petra 4 
yang mengikuti lomba tersebut. Lomba 
yang mengangkat beberapa tema ini, 
antara lain: kepadatan penduduk, 
kemacetan, kesenjangan sosial, dan 
kepatuhan, memberikan kesempatan 
bagi anak muda, khususnya siswa SMA 
untuk berkreasi membuat sebuah 
film pendek. Tidak mudah untuk 
menentukan tema yang menarik untuk 
dipilih dalam film ini. Berkat diskusi, 
sharing bersama dan adu argumentasi 
dari seluruh anggota kelompok tersebut, 
maka mereka memutuskan 
memilih tema tentang 
kesenjangan sosial, 
dan judul film pendek 
mereka adalah Seorang 
Manusia. 

Film pendek 
yang mau mengajak 
penonton untuk 

mengubah paradigma lama bahwa 
kesenjangan sosial atau perbedaan 
status sosial seseorang tidak menjadi 
alasan seseorang dalam memperlakukan 
sesamanya yang memiliki status lebih 
rendah ini, berhasil menyabet gelar juara 
pertama dalam lomba tersebut. “Sebuah 
persahabatan tidak dibatasi oleh apa 
pun, termasuk latar belakang ekonomi 
dan sosial yang dimiliki oleh seseorang,” 
demikian ucap Maria Angela sebagai 
ketua kelompok dalam lomba tersebut.

Mereka menghabiskan waktu 
selama kurang lebih tiga bulan untuk 
mengerjakan film ini. Dimulai dengan 
menulis naskah pada bulan Agustus 
2020, merevisi naskah, sampai dengan 
proses syuting yang tidak mudah, 
dilakukan oleh seluruh anggota 
kelompok pada bulan September 2020 
dengan penuh sukacita. Pada sela-sela 
waktu untuk mempersiapkan PTS serta 
menyelesaikan tugas-tugas sekolah, 
mereka tetap yakin bahwa film ini akan 
sangat menarik untuk ditonton oleh 
semua kalangan usia. 

“Puncak lomba ini ketika kami harus 
mempresentasikan di hadapan para juri 
melalui Zoom. Perasaan nervous dan 
tidak percaya diri, sempat menghantui 

kami berlima. 
Tetapi puji Tuhan… 
dengan pertolongan 
dan kemurahan 
Tuhan yang begitu besar, 
akhirnya kami diberi 
kesempatan 
meraih juara 
pertama,” ujar 
Maria Angela 
Runkat. Hasil 
memang tidak akan mengingkari sebuah 
perjuangan. Perjuangan, semangat, 
dan doa, adalah satu paket modal yang 
tidak terpisahkan bagi siapa saja yang 
ingin mencapai sebuah kesuksesan. 
Apalagi pada masa pandemi seperti ini, 
tidak mudah untuk dapat menghasilkan 
sebuah karya yang indah. Pandemi boleh 
ada, tetapi karya dan prestasi harus 
terus kita cari dan perjuangkan! 

Video selengkapnya dapat ditonton 
di https://youtu.be/paLY00jRkH0. 
Selamat untuk Maria Angela Runkat, 
Sandria Imanuel Kristianto, Adisca Putra 
Dwitama, Gabriela Intan Karveni, dan 
Anastasia Trifena Feodora. Terimalah 
sebagai hadiah Natal untukmu dari 
Tuhan. Soli Deo gloria.
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