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Hai, teman-teman! Apa kabar? Tetap sehat dan 
semangat, ya... meskipun kita masih sekolah dari 
rumah. Oh, ya... namaku Gwen, siswa TK A dari 

KB-TK Kristen Petra 1. Pada awal bulan Desember 2020 
lalu, aku dan teman-teman mengikuti kegiatan Proyek 
Peduli Sesama. Kami diajak oleh bu guru untuk belajar 
berbagi dengan orang lain, yaitu dengan berbagi makanan 
kesukaan kami kepada orang lain yang membutuhkan. 
Kami masing-masing punya pengalaman seru pada saat 
berbagi. Oleh karena itu, kami diberi kesempatan untuk 
menceritakan pengalaman kami ini di depan bu guru dan 
teman-teman melalui Zoom pada tanggal 14 Desember 
2020, dengan foto-foto dan video kami. Nah, apakah kalian 
mau mendengarkan pengalamanku saat berbagi? 

Siang hari itu, aku dibelikan snack kesukaanku 
oleh mama, yaitu kue donat. “Kok banyak sekali, Ma, 
donatnya?” tanyaku. “Iya, apakah Gwen ingat pesan bu 
guru kemarin? Apakah Gwen mau berbagi donat?” kata 
mama. Aku langsung ingat pesan bu guru, dan aku mau 
untuk berbagi donat kesukaanku. Aku pun membantu 
mama untuk mengemas donatnya menjadi beberapa 
paket kecil. Oh ya, teman-teman... sebelum keluar rumah, 
aku memakai masker, lho! 

Aku dan mama berjalan menuju ke tepi jalan 
dekat rumahku. Kami menjumpai seorang bapak yang 
membantu mengatur lalu lintas supaya tidak macet. Kata 
mama, bapak tersebut bekerja sebagai ‘polisi cepek’. Aku 
segera memberikan donatku kepada bapak itu. Lalu, aku 
dan mama berjalan lagi dan bertemu seorang bapak yang 
sedang menyapu jalanan. Aku pun juga memberikan donat 
kepada bapak tersebut. Aku melihat senyum gembira 
di wajah bapak-bapak itu. Aku ikut gembira melihatnya. 
Selesai berbagi, aku dan mama kembali ke rumah. Tidak 
lupa, mama mengajak aku membersihkan diri terlebih 
dahulu. Aku bergegas mandi dengan sabun yang bersih, 
lalu mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. 

Nah, itu tadi sekilas ceritaku tentang Proyek Peduli 
Sesama. Teman-teman, jangan lupa juga untuk berbagi 
dengan orang lain, ya! Terlebih lagi, jangan lupa tetap 
menjaga kesehatan. Selalu gunakan masker ke mana pun 
dan di mana pun, lalu cuci tangan yang benar setelah kita 
melakukan aktivitas. Salam sehat selalu ya, teman-teman!

Halo, teman-teman... berjumpa kembali bersama 
kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 7! Kami 
ingin bercerita kepada kalian tentang kegiatan 

pembelajaran daring yang kami lakukan bersama dengan 
ibu guru dan teman-teman kami. Pada kesempatan kali ini, 
kami (siswa KB B1 dan KB B2) sedang mengikuti kegiatan 
membuat dan memainkan perahu layar pada hari Selasa, 
tanggal 12 Januari 2021. 

Bu guru mengajak kami untuk mencoba membuat 
kapal layar yang terbuat dari gabus, sedotan, dan plastik. 
Dalam percobaan tersebut, bahan-bahannya sudah 
disediakan oleh bu guru. Kami menyusunnya satu demi 
satu hingga akhirnya kapal layar kami dapat terbentuk. 

Tidak hanya membuat kapal saja, lho... tetapi kami 
juga diberi kesempatan untuk mengapungkan kapal layar 
kami di atas air. Mama, papa, ataupun pendamping kami... 
membantu kami untuk menyediakan air dan wadah besar 
serta kipas yang kami gunakan untuk menggerakkan kapal 
layar yang telah kami buat. Kami bersiap untuk bermain 
dengan kapal layar kami.

Satu… dua… tiga! Ayoo.. ayoo.. ayoo..! Kami bersama-
sama menggerakkan kipas ke arah perahu layar. Waaah... 
kapal kami dapat bergerak. Seru sekali lhoooo, teman-
teman! Kalian juga dapat membuat dan mencoba sendiri 
di rumah. Sampai jumpa pada kegiatan kami selanjutnya! 
Tetap semangat dan selalu bersukacita. Tuhan Yesus 
memberkati.

Proyek
Peduli Sesama
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Lihat, Kapalku Bisa 
Mengapung!



Senangnya Bermain Kapal

Halo, teman-teman…! Apa kabar 
kalian? Semoga selalu dalam 
keadaan sehat, ya...! Minggu ini, 

kami siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 5 
sedang belajar mengenai kendaraan 
yang ada di air atau yang biasa kita sebut 
dengan kendaraan air. Kendaraan air 
ternyata ada banyak macamnya, lho! Ada 
kapal feri, kapal layar, kapal selam, rakit, 
sampan, sepeda air, kapal perang, perahu, 
kapal barang, speed boat, dan masih 
banyak lagi. Tahukah kalian bahwa kapal-
kapal tersebut dapat berjalan di air karena 
memiliki mesin (kapal feri, kapal selam, 
kapal barang, kapal perang), dan ada 
juga yang karena didayung atau dikayuh 
memakai tenaga manusia (rakit, sampan, 
perahu, sepeda air)? Selain karena adanya 
mesin dan tenaga manusia, ternyata kapal 
juga dapat bergerak di air karena adanya 
angin yang meniup layar kapal.

Pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 
2021, siswa-siswi TK B diajak oleh ibu 
guru untuk mencoba membuktikan kalau 
angin juga dapat membuat kapal bergerak 
di air. Pertama-tama, ibu guru mengajak 
kami untuk melipat kertas menjadi 
bentuk kapal. Kami memperhatikan dan 
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Sambil mendengarkan lagu yang diputar ibu guru, hari 
ini, tanggal 13 Januari 2021, aku dan teman-teman 
siswa TK Kristen Petra 12 kelompok A2 membuat 

kapal laut dari kertas lipat. Tentunya… hal ini membuat 
kami senang, karena baru pertama kalinya membuat 

kapal laut dari kertas lipat dan macam-macam bentuk 
geometri yang ditempelkan satu per satu sehingga 
membentuk kapal laut. Kami juga belajar mengenal 
dan menyebutkan macam-macam bentuk geometri 
tersebut. Inilah hasil karyaku! Kapal lautku siap 
berlayar mengarungi luas samudra. 

Kapal Lautku

mengikuti setiap instruksi yang diberikan 
oleh ibu guru. Setelah kapal kami jadi, ibu 
guru meminta kami untuk menyiapkan 
baskom atau ember kecil yang berisi air, 
dan meletakkan kapal ke dalam wadah 
tersebut. Kemudian, ibu guru mengajak 
kami untuk meniup kapal tersebut. Wah... 
ternyata kapalku bergerak, lho..!

Kapal kami dapat bergerak karena 
adanya angin yang dihasilkan dari tiupan 
kami. Teman-teman... ternyata benar, 
lho... jika angin juga 
dapat membuat kapal 
bergerak di air. Wah, 
kami senang sekali 
bisa bereksperimen 
mengenai hal yang baru! 
Sebelum pembelajaran 
pada hari itu berakhir, 
bu guru mengajak kami 
untuk menyanyikan lagu 
“Kapal Api”.

Nah, itu tadi 
pengalaman kami yang 
menyenangkan saat belajar 
mengenai kendaraan yang 
ada di air. Sampai jumpa lagi, 
ya...! Tuhan Yesus memberkati.

Nenek moyangku seorang pelaut 
Gemar mengarung luas samudera
Menerjang ombak... tiada takut
Menempuh badai... sudah biasa

“
“



Kini Aku Tahu

Yes, I Can!

Hai, teman-teman... coba tebak aku sedang membuat 
apa, ya? Betul, ini adalah kapal laut yang aku buat dari 
kertas origami. Hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 yang 

lalu, siswa TK Kristen Petra 10 kelompok B sedang belajar 
tentang kendaraan. Kendaraan adalah alat yang kita pakai untuk 
bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Kendaraan ada 
banyak macamnya, lho..! Ada kendaraan darat, air, dan udara. 
Nah... kali ini kami diajak untuk membuat kapal sebagai salah 
satu jenis kendaraan air. Kapal yang kami buat ini juga dapat 
mengapung di air, lho...! Dan dengan bantuan angin, kapal kami 
dapat bergerak seperti kapal besar yang di laut. Asyik, kan!

Oh, iya... selain membuat kapal, kami juga diajari membuat 
pesawat terbang pada tanggal 20 Januari 2021. Teman-teman 
pasti tahu kan, apa itu pesawat terbang. Itu, lho... salah satu 
jenis kendaraan yang ada di udara. Cara membuatnya sangat 
mudah. Dan yang seru, bisa diterbangkan juga, lho! Keren, kan!? 
Kami sampai tidak bosan memainkannya. Ayo... teman-teman 
juga coba buat sendiri, ya! Biar kita bisa bermain sama-sama.

Senyum mengembang... setelah 
Rachel, teman kami dari TK B, 
menyelesaikan tugasnya, yaitu 

memakai kaus kaki dan sepatu sendiri. 
Yes, I can! Wah, hebat! Itulah ekspresi 
kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 11, 
yang mengikuti kegiatan fun learning 
dengan tema “Menggunakan dan 

Melepas Sepatu dan Kaus Kaki”. Fun 
learning merupakan kegiatan 

baru di KB-TK Kristen Petra 11 
pada tahun ajaran 2020/2021 
yang dimulai pada 
tanggal 15 Januari 
2021, dilaksanakan 
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pada setiap hari Jumat setelah jam 
pembelajaran. Ada tiga jenis kegiatan 
yang bisa kami ikuti, yaitu: menolong 
diri sendiri, membaca dan menulis, dan 
musik (pianika). 

Sesuai dengan nama kegiatannya, 
yaitu mengurus diri sendiri, kami ingin 
bisa mengurus diri sendiri dengan 
melakukan kegiatan sehari-hari yang 
sederhana tanpa merepotkan orang lain 
seperti mama, papa, ataupun nenek. 
Dengan demikian, kami menjadi anak 
yang mandiri. 

Teman-teman... sebelum praktik 
menggunakan dan melepas sepatu 
serta kaus kaki, ibu guru terlebih dahulu 

memberikan tips dalam merawat 
kaki, sepatu, dan kaus 

kaki. Sebelum 
memakai kaus kaki 
dan sepatu, kaki 
harus bersih dan 
kering, karena 
kaki yang basah 
atau kotor akan 

menyebabkan adanya 
kuman serta bau tak sedap. Kita 

juga harus memastikan kaus kaki kering 
dan bersih. Oleh karena itu, sebaiknya 
ganti kaus kaki setiap hari, apalagi kalau 
kita banyak bergerak dan kaki mudah 

berkeringat. Selain itu, agar sepatu 
tetap bersih, jemurlah sepatu minimal 
seminggu sekali agar sepatu tetap 
kering. Sepatu yang lembap atau basah 
bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. 
Wah, kita bisa dijauhi orang, lho... kalau 
kaki atau sepatu kita mengeluarkan bau 
tak sedap. 

Nah, tiba waktunya kami melihat 
video cara memakai kaus kaki dan 
sepatu. Setelah itu, kami mencoba 
praktik. Wah, teman-teman mungkin 
sudah lupa ya, karena sudah berbulan-
bulan tidak ke sekolah, tidak pernah 
memakai kaus kaki dan sepatu selama 
masa pandemi dan harus #di_rumah_
saja. Kalau teman-teman sudah lupa 
atau mengalami kesulitan, tidak 
masalah... karena kita akan belajar. 
Minta mama, papa, atau siapa pun yang 
mendampingi, untuk memandu kita. 
Teman-teman harus berani mencoba 
agar kita jadi anak yang bisa mengurus 
diri sendiri. Ketika berhasil melakukan 
tugas, pasti kita senang dan bangga, 
kan? Yes, I can!  

Teman-teman mau menjadi anak 
yang bisa menolong diri sendiri? Yuk, 
terus mencoba sampai bisa! Jangan 
putus asa. Ketika kita bisa menolong 
diri sendiri, berarti kita juga menolong 
mama atau papa atau juga orang-orang 
di rumah yang selama ini menolong kita. 
Semangat, teman-teman! Kita pasti bisa, 
asal kita semangat dan tidak mudah 
menyerah. Tuhan memberkati kita. 



“Wah, hewan-hewan itu lucu, ya?” celetuk salah 
seorang siswa. Lho, ada apa, ya? Di sekolah kok 
ada hewan-hewan? Oh... ternyata pada hari 

Jumat, tanggal 5 Februari 2021, SD Kristen Petra 10 
mengadakan acara field trip ke Taman Safari Prigen. 
Kegiatan ini diikuti oleh semua siswa kelas I. Ada satu 
hal yang menarik dari kegiatan field trip kali ini. Ternyata 
kegiatan ini tidak dilakukan secara on the spot, tetapi 
dilakukan secara virtual. Mengingat masih adanya 
wabah COVID-19, pemerintah belum memperbolehkan 
para siswa untuk melakukan kegiatan di luar rumah. 
Eh, walaupun diadakan secara virtual, para siswa tetap 
sangat menikmati acara ini, lho...! Mereka terlihat sangat 
antusias mendengarkan penjelasan dari pemandu, 
mengenai hewan-hewan yang ada di Taman Safari. 
Ternyata... ada banyak jenis hewan yang hampir punah 
karena habitat mereka rusak. Wah... sayang sekali, ya..! 
Dengan mengikuti kegiatan ini, para siswa diajak untuk 
menjaga serta mencintai lingkungan, supaya tidak ada 
lagi hewan yang punah karena habitatnya rusak.

Tak dipungkiri... salah satu kegiatan yang ditunggu 
oleh para siswa saat di sekolah adalah kegiatan field 
trip. Biasanya mereka akan belajar dan berkunjung 

ke tempat-tempat bersejarah, museum, atau kebun yang 
memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Namun apakah 
dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti saat ini, 
kegiatan tersebut bisa tetap dilaksanakan? Tentunya bisa. 
Pada bulan Februari 2021, siswa kelas I−III SD Kristen Petra 
13 mengadakan virtual field trip ke Taman Safari Indonesia.

Untuk menambah serunya suasana, siswa diajak 
untuk mengenakan seragam olahraga, topi, serta tas new 
normal yang mereka dapatkan dari sekolah. Kegiatan 
diawali dengan penggambaran suasana di sekolah, bahkan 
di dalam bus. Hal tersebut didukung dengan virtual 
background, backsound, dan ajakan dari guru kelas. 
Setelah itu, mereka akan melihat video yang dibuat secara 
langsung mengenai hewan-hewan yang ada di Taman 
Safari Indonesia. 

Setelah acara virtual selesai, ada sesi tanya jawab 
yang berkaitan dengan virtual field trip tadi. Beberapa 
dari mereka pun mendapatkan hadiah karena bisa 
menjawab pertanyaan dengan benar. Yeaaay!!! Waaah... 
seru sekali, ya! Ternyata walaupun field trip pada tahun 
ini dilaksanakan secara virtual, tetap terasa begitu 
menyenangkan!

Virtual Field Trip
ke Taman Safari
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“Halo, teman-teman semuanya! 
Selamat datang di Taman Safari 
Indonesia II Prigen, Pasuruan,” 

sapa seorang host dari Taman Safari. 
Wah, teman-teman SD Kristen 
Petra 1 kelihatan senang sekali. Ada kegiatan 
apa, ya? Ooh... ternyata mereka mengikuti kegiatan field 
trip ke Taman Safari yang dilakukan secara virtual. Teman-
teman kelas I mengikutinya pada tanggal 11 Februari 2021, 
sedangkan teman-teman kelas II pada tanggal 19 Februari 
2021. Wah, pasti seru banget! Kita simak sama-sama, yuuk... 
bagaimana petualangan mereka di sana!

Pandemi yang masih merebak tidak lantas membuat 
kita patah semangat untuk tetap melaksanakan kegiatan 
pembelajaran. Terbukti dengan kegiatan field trip yang 
dilakukan dengan cara berbeda. Tampak wajah-wajah 
antusias yang siap untuk ikut kegiatan ini. Apa saja sih, 
aturan yang harus ditaati? Tentunya penerapan protokol 
kesehatan, yaitu: mencuci tangan, memakai masker, 
menjaga jarak, memakai face shield, dan memakai topi. 

Tiba di lokasi, langkah awal adalah membeli tiket. 
Kemudian, kita bisa berkeliling Taman Safari dengan bus 
atau kendaraan pribadi. Dalam bus, ada seorang pemandu 
yang menjelaskan tentang asal-usul, makanan, ataupun 
karakteristik setiap hewan yang dikunjungi. Perjalanan 
dimulai dari Safari Adventure, yaitu dari satwa yang berasal 
dari Benua Eropa, seperti bison Eropa yang makanannya 
daun-daunan. Setelah itu, lanjut ke area rusa dan juga area 
satwa karnivora. Teman-teman tahu nggak? Di sana ada 
kambing gunung yang mampu melompat hingga dua meter. 
Wah... keren, ya! Selain itu, ada juga satwa-satwa lainnya, 
seperti: zebra, singa, gajah Sumatra, unta, dan jerapah. 
Akhirnya... sampailah kita pada segmen Baby Zoo dan 
pertunjukan atraksi hewan lainnya.

Walau dalam keadaan yang terbatas, kita masih bisa 
melakukan kegiatan yang tak terbatas, yang tentunya 
menyenangkan. Kita bisa bersyukur karena teknologi telah 
berkembang maju, sehingga bisa ikut field trip secara online. 
Jadi, sekalipun dalam situasi yang penuh keterbatasan, kita 
harus tetap semangat dan bersyukur untuk apa pun yang 
kita alami. Salam sehat dan tetap semangat!

Hai, teman-teman! Bagaimana kabar kalian hari ini? 
Pasti sehat dan bahagia selalu. Kami, siswa kelas 
I dan II SD Kristen Petra 7, kali ini ingin berbagi 

pengalaman kegiatan field trip yang diadakan pada hari 
Jumat, tanggal 19 Februari 2021, ke Taman Safari Prigen, 
Pasuruan, Jawa Timur. Walau saat ini masih dalam situasi 
pandemi COVID-19, kita patut bersyukur karena masih 
bisa belajar dari rumah, dan bisa mengikuti kegiatan 
field trip meski secara daring. Kegiatan ini tetap seru dan 
menyenangkan. Kami semua mengenakan outfit dengan 
warna yang sama, memakai topi, membawa bekal, dan 
perlengkapan lain.

Kami sangat gembira mengikuti field trip ini. Selain 
bisa bertamasya bersama teman-teman, kami juga dapat 
menghilangkan rasa bosan saat berada di rumah. Di 
Taman Safari, kami melihat bermacam-macam hewan 
yang dilindungi, seperti: buaya, burung, gorila, harimau, 
gajah, dan masih banyak lagi. Suasana di Taman Safari 
juga sangat asri, banyak tanaman hijau, tempatnya bersih, 
dan nyaman. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kami 
mendapat banyak pengetahuan yang berharga.

Senang sekali bisa berkeliling bersama 
teman-teman, menjelajahi dunia 

satwa yang ada di Taman Safari. 
Tidak terasa kami sudah berkeliling 
selama lebih dari satu jam, dan 

tiba saatnya harus berpisah satu 
dengan yang lain. Tetapi kami 
tidak lantas bersedih, karena 
nantinya pasti akan ada field trip 

yang lebih seru lagi. Hehehe...! 
Sampai jumpa...!

My Virtual Trip

0507

Tetap Aktif dan Semangat
dalam Keterbatasan
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Halo, teman-teman! Apa kabar? Semoga kalian sehat 
selalu, ya..! Perkenalkan saya Livinia dari kelas IV-D 
SD Kristen Petra 5. Dalam kesempatan ini, saya ingin 

bercerita kepada kalian. Pada tanggal 20-21 Januari 2021, 
saya dan teman-teman kelas IV mendapatkan pengalaman 
baru melalui kegiatan ceramah siswa, yaitu belajar tentang 
bahaya napza dan juga proses tumbuh kembang tubuh 
kita ketika memasuki masa pubertas. Pada hari pertama, 
kami mendengarkan penjelasan dari Ibu Niken Mahendra 
mengenai napza dan juga cara pencegahannya. Kami 
diingatkan bahwa napza dapat merusak masa depan. Karena 
ketika kita menggunakan napza, kita tidak bisa bersekolah dan 
belajar dengan baik. Napza juga bisa merusak kesehatan, dan 
bahkan mengakibatkan kematian. 

Ibu Niken menjelaskan, biasanya orang menggunakan 
napza itu dikarenakan memiliki masalah pribadi; memiliki 
rasa tidak percaya diri dan ikut-ikutan orang lain. Agar tidak 
terjerumus penggunaan napza, kita harus menjaga diri agar 
tidak mudah terbujuk orang lain. Jika kita memiliki masalah 
pribadi, segera cari pertolongan kepada orang yang bisa 
dipercaya, seperti orang tua, keluarga, ataupun guru. 

Hari berikutnya, siswa dan siswi dipisah untuk 
mendengarkan materi dari dr. Titik. Kami mendengarkan 
dengan antusias. Penjelasan dari dr. Titik ini melengkapi 
penjelasan yang biasanya hanya saya dapatkan dari mama. 
Saya jadi lebih tahu tentang perubahan-perubahan yang 
akan terjadi pada fisik saya pada masa pubertas. Tidak hanya 
itu saja, dr. Titik juga memberi penjelasan mengenai area 
pribadi yang harus dilindungi dari orang lain. Area tersebut 
adalah area yang tertutup oleh pakaian. Dokter Titik juga 
menjelaskan tentang merawat dan menjaga kebersihan tubuh 
kita dengan cara-cara yang tepat, seperti menggunakan 
pakaian dalam yang sesuai dan membersihkan area 
pribadi dengan benar. Melalui pembelajaran ini, saya bisa 
mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan pada 
diri saya. Dan saya pun berharap teman-teman juga bisa.

Mari teman-teman untuk lebih memahami, mencintai, 
dan merawat diri dengan baik. Hindari napza dan siaplah 
menghadapi masa pubertas! Hal ini sesuai dengan firman 
Tuhan yang berbunyi: “Sebab tidak pernah orang membenci 
tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, 
sama seperti Kristus terhadap jemaat,” (Efesus 5:29). Thank 
you dr. Titiek dan Ibu Niken! Ayo, teman-teman... kita lindungi 
diri kita!

Ayo Lindungi Tubuhmu!

Tebarkan
Kasihmu

Bulan Februari adalah bulan yang identik dengan 
bulan kasih sayang. Mengapa? Pasti kalian 
sudah tahu, jika tanggal 14 Februari dikenal 

dengan istilah Valentine. Nah, untuk ikut meramaikan 
suasana kasih sayang pada bulan Februari 2021 ini, SD 
Kristen Petra 9 pun juga mengadakan ibadah dengan 
tema “The Light of Love”. Keceriaan para siswa saat 
mengikuti ibadah pada hari Senin, tanggal 15 Februari 
2021 ini, terlihat dari nuansa baju berwarna merah 
atau pink yang merekai pakai. Ibadah singkat yang 
dilaksanakan melalui tayangan video tersebut tidak 
mengurangi makna hari kasih sayang itu sendiri. 

Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya hari kasih 
sayang tidak terbatas hanya pada bulan Februari saja. 
Kita perlu mengingat bahwa Tuhan telah mengasihi 
kita. Bahkan, Dia rela mati untuk menebus dosa kita. 
Jadi karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang 
nyata itu setiap hari dalam hidup kita, kita juga perlu 
menebarkan kasih kita kepada orang-orang yang ada 
di sekitar kita, sesuai dengan firman Tuhan di dalam 
Matius 22:39, yang berbunyi: “Kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri.” 

Menebarkan kasih Tuhan tidak perlu dengan cara 
memberikan cokelat atau bunga. Tebarkan kasihmu 
dengan cara sederhana, misalnya berikan senyuman 
yang ramah ketika bertemu orang lain, menaati 
perintah orang tua, dan masih banyak hal lainnya yang 
dapat dilakukan untuk menunjukkan kasihmu itu. 
Tebarkan kasihmu selayaknya matahari yang senantiasa 
menyinari bumi ini!
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Hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 lalu, siswa-
siswi kelompok B dari KB Kristen Petra 13 asyik 
membuat mainan balon udara. Dengan tema 

kegiatan “Kendaraan Udara”, kami belajar membuat 
balon udara. Bahannya sederhana, lho... antara lain: 
balon, sedotan, paper cup, serta lem. Cara membuatnya 
juga mudah. Pertama, paper cup dipakai sebagai tempat 
penumpang duduk, dan sedotannya menjadi penyangga 
balon udara. Kedua, minta bantuan mama untuk meniup 
balonnya, karena kami masih belum bisa meniup balon 
sampai berukuran besar. Yang terakhir, tentu bantuan 
ibu guru yang membimbing kami lewat tayangan video 
dan online class. 

Walaupun tidak bertemu di sekolah, pembelajaran 
kami tetap berlangsung dengan baik. Melalui kegiatan 
ini, kami dapat mengetahui bahwa balon udara 
merupakan salah satu kendaraan udara selain pesawat 
ataupun helikopter. Namun, balon udara biasanya 
dipergunakan sebagai sarana rekreasi saja, karena 
hanya mampu terbang dengan ketinggian yang rendah 
dan jarak yang tidak terlalu jauh. Meski demikian, kami 
sangat terkesan dengan balon udara. Selain karena 
warna balonnya yang menarik, cara terbangnya pun 
unik. Wah, pasti sangat menyenangkan kalau bisa naik 
balon udara dan melihat keindahan alam ciptaan Tuhan 
dari ketinggian.

Kapan, ya... bisa naik balon udara? Saya berharap 
kelak bisa menaikinya, dan bahkan membuat balon 

udara yang bagus agar dapat mengajak papa, mama, 
dan adikku, untuk berekreasi di udara. Hehehe..!!!

Mengenal Berbagai 
Jenis Kendaraan

Kendaraan adalah sarana angkut yang digunakan oleh 
manusia. Di sekitar kita, ada berbagai jenis kendaraan. 
Pada minggu I−III bulan Januari 2021 ini, siswa-siswi 

TK Kristen Petra 9 mengikuti pembelajaran dengan tema 
kendaraan. Kendaraan yang dipelajari ada berbagai jenis, 
yaitu dari kendaraan darat, laut, hingga udara. Meskipun 
tidak bertemu secara langsung dan hanya bisa dilakukan 
melalui Zoom, mereka tetap bersemangat dan antusias 
untuk belajar.

Pertama-tama, ibu guru membantu mereka melalui 
gambar, video, dan media lain, untuk menjelaskan apa itu 
kendaraan serta macam-macam kendaraan darat, laut, 
serta udara. Setelah itu, mereka juga diajak menceritakan 
pengalamannya dalam berkendara. Misalnya, apakah 
mereka sudah pernah naik pesawat terbang? Apakah 
mereka pernah naik perahu? Kendaraan apa yang paling 
sering dinaiki? Dan lain sebagainya. Selain itu, para siswa 
diajak pula untuk membuat beberapa hasil karya yang 
bertemakan kendaraan, misalnya membuat mainan 
mobil dari kertas, menempel gambar kapal kemudian 
mewarnainya, menempel bentuk geometri menjadi 
gambar helikopter, membuat gambar kapal dari korek api 
lalu mewarnainya, serta kegiatan lainnya yang menarik.

Melalui tema ini, para siswa bisa semakin mengenal 
berbagai jenis kendaraan yang ada di sekitarnya, mulai 
dari kendaraan darat, kendaraan laut, hingga kendaraan 
udara. Mereka terlihat sangat senang dalam pembelajaran 
bertema kendaraan. Dan kini, mereka sudah siap untuk 
belajar dengan tema yang lainnya. Tetap semangat, ya...! 
Meski kita saat ini masih harus belajar dari rumah. Jangan 
lupa terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. God 
bless you and keep healthy!

Ayo Terbang

dengan
Balon
Udara!



Meski pembelajaran lewat daring 
masih harus kami jalani karena 
pandemi COVID-19 belum 

berlalu, kami di SD Kristen Petra 12 
tetap bisa melaksanakan pembelajaran 
pramuka lho, teman-teman! Dipandu 
oleh Pak Toto Subiyakto, kali ini 
kami belajar tentang sandi semafor/
semaphore, yaitu salah satu cara 
komunikasi yang unik di pramuka. 

Kita dapat menggunakan sandi 
semafor dengan bendera berukuran 40 
x 40 cm dan tongkat yang panjangnya 
50 cm. Benderanya berwarna merah 
dan kuning, yang merupakan gabungan 
dua buah segitiga sama kaki. Pernahkah 
kalian melihat kegiatan ini?

Teman-teman, ada cara yang mudah 
untuk menghafal kode isyarat sandi 
semafor, yaitu menggunakan metode 
delapan penjuru mata angin. Oleh sebab 
itu, metode ini juga disebut metode 
jarum jam. Ada enam bagian inti dari 
sandi ini. Bagian I berisi huruf A, B, C, 
D, E, F, dan G. Bagian II berisi huruf H, I, 

Asyiknya Bermain Semafor!
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Tabunganku

dan J. Bagian III untuk huruf K, L, M, dan 
N. Bagian IV untuk huruf O, P, Q, R, dan 
S. Bagian V untuk huruf T, U, dan V. Lalu 
bagian yang terakhir untuk huruf W, X, 
Y, dan Z. 

Nah, kami semua sudah menyiapkan 
bendera dan tongkat untuk belajar 
sandi semafor lewat daring. Pak Toto 
meminta kami untuk memperhatikan 
gerakannya dan meniru, atau langsung 
mempraktikkannya. Setiap sandi 
huruf yang kami peragakan sangat 
menyenangkan lho, teman-teman! 

Kini tiba saatnya menebak huruf 
dan kata yang diperagakan oleh Pak 
Toto. Horeee...!!! Banyak di antara kami 
yang berhasil. Bagi teman-temanku 
yang masih bingung dan belum berhasil 
menebak sandi semafor, jangan sedih, 
ya...! Yuk, terus semangat mengikuti 
pembelajaran pramuka meski lewat 
daring. Seru, menarik, dan menambah 
pengetahuan kita, kan? Sampai jumpa! 
Salam pramuka dari kami SD Kristen 
Petra 12!

Hari ini, kami, siswa-siswi kelas I SD Kristen Petra 
11, tampak ceria dan bahagia saat mengikuti 
kegiatan membuat celengan dari kaleng atau kertas 

karton. Kegiatan membuat celengan ini merupakan suatu 
pelajaran untuk melatih kami dalam berkreasi. Dengan 
adanya kegiatan membuat celengan ini, kami bisa belajar 
untuk hidup hemat dengan cara rajin menabung. Kegiatan 
ini sangat menyenangkan bagi kami. Kami diarahkan 
untuk bisa berkreasi dengan memberi hiasan atau warna 
semenarik mungkin pada celengan yang sudah kami siapkan 
sebelumnya. 

Waaaaahhhh senangnya…! Terlihat teman-teman sangat 
antusias membuat celengan ini. Ibu guru memberikan arahan 
kepada kami akan cara membuatnya, serta memberikan 
contoh. “Anak-anak jangan lupa ya, untuk rajin menabung. 
Uang hasil tabungan bisa dipergunakan untuk membantu 
orang lain,” begitulah pesan yang aku terima dari ibu guru. 
Terlihat hasil kreasi teman-temanku melalui layar Zoom. 
Ya! Kami memang mengikuti pembelajaran jarak jauh ini 
melalui Zoom. Aku pun tak mau kalah. Aku berusaha sebaik 
mungkin agar celenganku terlihat menarik. Aku berencana 
memberikan uang tabunganku kepada papa dan mama 
untuk membeli keperluan sehari-hari. Terbayang dibenakku, 
wajah papa dan mama yang bangga dengan hasil kreasi dan 
perhatianku kepada mereka ini. 

Setelah 20 menit.... Traaataaaaa..!!! Jadilah celenganku. 
Hooreee… celenganku bagus! Dan begitu juga milik teman-
temanku. Senangnya mengikuti kegiatan kelas pada hari 
ini. Terima kasih, ibu guru... yang sudah mengajari kami 
menabung!
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Summer Fest 2021Summer Fest 2021

Summer Fest adalah salah satu 
ajang kompetisi bagi siswa-siswi 
SD kelas IV–VI untuk meningkatkan 

talenta di bidang seni dan mengasah 
knowledge pada bidang Maths and 
Science serta English. Tahun ini, Summer 
Fest dilaksanakan dengan tampilan yang 
berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 
Pandemi COVID-19 bukan merupakan 
penghalang untuk dapat berkompetisi. 
Pelaksanaan Summer Fest SMP Kristen 
Petra 1 pada tahun ini mengambil tema 
“New Generation Takes the Lead”. 
Beberapa jenis kompetisi yang diadakan 
antara lain: story telling, Maths and 
Science, solo vocal, dan art.

Hari yang dinanti-nanti pun tiba! 
Tepat pada tanggal 23 Januari 2021... 
saat jarum jam menunjukkan pukul 
08.00 pagi, Summer Fest dimulai dan 
dilaksanakan secara virtual melalui 
Zoom. Peserta yang hadir tidak hanya 
dari Surabaya saja, lho! Ada juga peserta 
dari luar kota, bahkan dari luar pulau! 
Jarak bukan penghalang bagi mereka 
untuk mengikuti kompetisi. Sebelum 
seluruh rangkaian acara dimulai, 
kegiatan diawali dengan doa bersama, 
kemudian mendengarkan sambutan 
dari Kepala SMP Kristen Petra 1 yang 
memberikan semangat bagi para 
peserta. Nah... supaya lebih semangat 
dan lebih mengenal SMP Kristen Petra 
1, peserta diajak untuk menyaksikan 
berbagai penampilan dan hasil karya 
siswa SMP Kristen Petra 1. Ada dance 
performance, students’ projects, online 
learning projects, dan program ACT. 
Setelah peserta menyaksikan berbagai 
penampilan tersebut, kompetisi pun 
dimulai di breakout room masing-
masing.

Satu jam... dua jam... berlalu dengan 
cepat. Kompetisi berjalan seru. Semua 
peserta berusaha menampilkan yang 

terbaik hingga para juri menghadapi 
kesulitan tersendiri dalam menentukan 
siapa yang akan menjadi pemenang. 
Tak terasa kompetisi telah berakhir. 
Para peserta dipersilakan istirahat 
dan kembali lagi untuk mengikuti 
acara selanjutnya. Tidak hanya 
berhenti di kompetisi saja, kegiatan 
dilanjutkan dengan senam gembira 
untuk melenturkan badan agar tidak 
kaku, sehingga peserta tetap merasa 
rileks dan nyaman untuk melanjutkan 
kegiatan. Setelah senam selesai, ada 
yang menarik, nih... yaitu talk show 
bersama siswa berprestasi SMP Kristen 
Petra 1, baik dalam bidang akademik 
maupun nonakademik. Pada sesi talk 
show, peserta diberikan 
tips dan trik dalam belajar, 
lalu bagaimana caranya 
membagi waktu ketika 
mengikuti perlombaan 
tanpa meninggalkan jam 
belajar, dan peran serta 
SMP Kristen Petra 1 dalam 
memberikan bimbingan 
intensif, motivasi, serta 
dukungan doa. Wow, 
luar biasa bukan? 
Memperoleh bekal 
baru untuk menjadi 
generasi muda yang 
berprestasi!

Setelah talk 
show berakhir. 
Acara Summer Fest 
diakhiri dengan 
pengumuman 
pemenang untuk 
setiap lomba, dan 
ditutup dengan 
doa bersama. 
Tidak lupa 
juga... momen 
tersebut 

diabadikan dalam foto sebagai 
kenangan. Puji Tuhan...! Summer Fest 
bisa terlaksana dengan lancar dari awal, 
pertengahan, hingga pada akhirnya. 

Kalian penasaran dengan para 
pemenang Summer Fest 2021? Here 
we go...! Pemenang Maths and Science 
Competition adalah Britanny Charlene 
dari SD Kristen Petra 9. Pemenang 
English Story Telling Competition 
adalah Felice Lucia dari SD Kristen 
Petra 13. Pemenang Art Competition 
adalah Lyonel Indra Suyitno dari SD 
Santa Lorent. Pemenang Solo Vocal 
Competition adalah Jovan Josse Kudadiri 
dari SD Kristen Petra 12. Biarlah melalui 
Summer Fest ini, SMP Kristen Petra 1 
dapat menjadi berkat bagi sesama untuk 

kemuliaan nama Tuhan!

“New Generation Takes the Lead”



Masa pandemi memaksa segala sesuatu untuk berubah 
total. Kami para siswa yang mulanya bisa belajar 
di sekolah, harus membiasakan diri bersekolah 

dari rumah. Begitu juga aktivitas lainnya harus lebih banyak 
dikerjakan dari rumah saja. Meski begitu, tetap tidak menutup 
kemungkinan bagi kami untuk bersama-sama merayakan Imlek 
dan Valentine dengan sukacita walaupun harus dirayakan dari 
rumah. Kegiatan yang digelar pada tanggal 15 Februari 2021 
lalu, tetap memberikan kesan tersendiri bagi saya dan teman-
teman, bahkan tanpa mengurangi makna yang sesungguhnya, 
yakni kebersamaan dalam tiap perayaan Imlek dan Valentine.

Perayaan kali ini memang sangat berbeda dari tahun 
sebelumnya, bapak dan ibu guru serta siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 3, diajak untuk membuat video bertajuk “Imlek in Love”. 
Video tersebut berisi tentang doa dan harapan mereka dalam 
rangka menyambut tahun baru Imlek. Selain itu, ada juga 
yang membawakan lagu untuk berterima kasih kepada orang 
tua atas cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama 
ini. Wah… kreatif sekali, ya! Meskipun dalam masa pandemi, 
mereka tetap bisa mengembangkan talenta dan bakat yang 
telah diberikan oleh Tuhan.

Ngomong-ngomong... sudah tahu belum, kenapa sih 
momen Imlek identik dengan pakaian berwarna merah? 
Menurut mitos, dipercaya kalau warna merah dapat menakuti-
nakuti roh-roh jahat dan nasib buruk. Momen Imlek pada 
tahun ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Imlek in Love

A Declaration of Love

Hai, semua! Kami, siswa-siswi SMP 
Kristen Petra 5, ingin berbagi 
cerita perayaan Valentine Day 

di sekolah kami. Tanggal 14 Februari 
adalah hari yang spesial yang mana hari 
tersebut dijadikan hari kasih sayang. 
Orang-orang biasanya merayakan 
dengan saling berbagi kasih sayang 
kepada teman ataupun orang 

Pastinya ada perasaan kecewa dan sedih karena tidak bisa 
berkumpul dan makan bersama keluarga besar. Namun, kita 
harus tetap bersyukur atas apa pun keadaan kita pada saat ini. 
Sebagai anak milenial, kita bisa memanfaatkan teknologi yang 
ada untuk merayakan Imlek dan Valentine. Seperti lewat Zoom 
Meeting, video call, dan lain-lain. Tetap semangat! Badai pasti 
berlalu. God bless you!

oleh: Floreine Kanaya C.

tua masing-masing. Sayangnya, tahun 
ini kami tidak bisa merayakannya seperti 
tahun-tahun sebelumnya. Kami hanya 
bisa merayakan dengan dibatasi oleh 
layar handphone masing-masing. Meski 
begitu, hal itu tidak lantas menyurutkan 
antusiasme kami. Tim OSIS memiliki ide 
untuk merayakan dengan cara yang tidak 

kalah mengesankan bila dibandingkan 
dengan perayaan secara offline. 

Sebelum Valentine Day, 
dibuatlah pengumuman di Instagram 
OSIS Travejes, bahwa pada tanggal 
14 Februari 2021, perwakilan dari 
OSIS akan melakukan live show di 
Instagram OSIS Travejes. Dengan 
tema “A Declaration of Love”, 
kami berharap pada Valentine 
Day ini kami semua dapat berani 
menyatakan kasih sayang tanpa 
merasa malu kepada orang yang 
kami sayangi. Dalam live show, 
kami saling sharing makna 
Valentine Day. Dan yang tak 
kalah penting, membahas kasih 
sayang yang lebih besar dari 

semua bentuk kasih yang ada di dunia 
ini. Pastinya, hal tersebut merupakan 
kasih Tuhan kepada kita semua sebagai 
umat-Nya. Kami bersama mengingat 
kembali segala pengorbanan yang Tuhan 
telah lakukan untuk kita sebagai anak-
anak-Nya. Kasih sayang yang diberikan 
merupakan perwujudan dari kasih 
agape, kasih yang tulus dan setia.

Pada akhir live show kami 
membacakan semua surat yang 
dikirim oleh beberapa teman melalui 
Instagram OSIS. Mulai dari surat yang 
berisi tawa ria sampai yang memiliki 
makna sangat mendalam. Banyak dari 
mereka yang mengirimkan surat untuk 
sahabat terdekat mereka, guru yang 
mereka sayangi, dan orang tua mereka. 
Kami berharap pada event berikutnya, 
kalian dapat ikut meramaikan dan 
berpartisipasi bersama kami, merayakan 
secara offline di sekolah bersama teman-
teman lainnya. Tetap jaga kesehatan, 
dan Tuhan memberkati.

oleh: Jocelyn
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Splash
Our Love

Dampak dari pandemi COVID-19 sangat terasa sepanjang tahun 2020 hingga 
memasuki tahun 2021. Pergumulan ini mengakibatkan banyak sektor yang 
mengalami kesulitan, terutama perekonomian. Selayaknya sebagai makhluk 

sosial, kami, warga SMA Kristen Petra 1, kembali menggugah rasa peduli dan empati 
kami melihat berbagai kondisi tersebut. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Lukas 
6:38, “Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, 
yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. 

Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.” 
Melihat hal tersebut dan bersamaan juga dengan hari kasih sayang pada bulan 
Februari, maka kami mengadakan kegiatan charity yang tentunya dikemas dengan 
memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan tema yang kami ambil untuk 
kegiatan tersebut adalah “Splash Our Love”, yang mana kami berharap melalui 
kegiatan ini bisa membagikan rasa peduli dan kasih kami kepada sesama.

Mulai tanggal 28 Januari – 8 Februari 2021, kami semua, warga SMA 
Kristen Petra 1, menyisihkan sebagian kecil berkat Tuhan yang melimpah untuk 
didonasikan, kemudian dibelikan paket sembako oleh panitia. Paket sembako 
tersebut berisikan beras, kecap manis, minyak goreng, gula, dan sabun, yang 
diberikan ke warga sekitar sekolah (RT 06, RT 07, RT 08 di daerah Pradah Indah), 
Yayasan Penampungan Tuna Wisma Cacat Pelayanan Kasih, Panti Asuhan 

Khadijah II Yatim Piatu Putra, pesuruh sekolah, satpam sekolah, cleaning service 
sekolah, dan pekerja harian lepas Alam Sari Petra, pada tanggal 17 Februari 2021. 
Tentunya saat memberikan paket tersebut, kami (perwakilan OSIS dan pengurus 
PD) benar-benar menjaga protokol kesehatan serta memberikannya secara simbolis 
saja. Sedangkan pembagian paket sembako secara keseluruhan kepada warga 
dikoordinasikan oleh ketua RT masing-masing. Kemudian laporan kegiatan charity 
berupa rekap kegiatan dalam video yang diputar saat morning devotion.

Adanya pandemi COVID-19 tidak menghalangi semangat kami untuk berbagi 
kepada sesama, walaupun melalui cara dan metode yang berbeda dari biasanya. 
Jangan lelah untuk terus membagikan cinta kasih dan menjadi berkat bagi orang-
orang di sekitar kita, ya! Splash our love!

oleh: Jessica Shane S.    _

Petra Acitya’s specialty is to give our 
students the freedom to choose 
some of their learning subjects 

as we believe that every student has 
their right to learn according to their 
interests. In order to help the students 
craft their learning path wisely, in 
February 2021, Petra Acitya Christian 
Junior High School in collaboration 
with the Psychology Department 
of University of Surabaya (UBAYA) 
conducted a series of psychological tests 
for students of Grade 7 which was held 
for two days. Petra Acitya was the first 
of PPPK Petra schools that did online 
psychological tests.

Before doing a series of 
psychological tests, students had to 
prepare themselves. One week before 
the test, Ni Putu Adelia Kesumaningsari 
S.Psi., M.Sc., a psychologist from the 
University of Surabaya, gave a briefing 
to Acitya students. Petra Acitya also 
conducted an online hardware check to 
make sure the students would be able 
to do the test well from home. Some of 
the students, who didn’t have sufficient 
internet connection, did the test at 
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school while also implementing the 
health protocol properly.

On February 22, students did several 
online psychological tests. They were 
Intelligence Quotient Test, Learning 
Style and Behavioral Test, Personality 
Test, and Aptitude Test. Students did the 
tests with a guidance from the team. 
On February 24, students had 
an interview session. They were 
interviewed one by one by the 
psychologists from University 
of Surabaya. They talked about 
the students’ interests and their 
perspectives about their further 
study for about an hour via 
Zoom.

By the grace of God, the 
online psychological tests went 
well. All of the students could 
finish the tests and got the 
result at the end of March. 
In addition, the psychologists 
from University of Surabaya 
held a seminar for Petra Acitya parents 
explaining about the result of the 
psychological tests. Our hope is that 
by understanding themselves through 

Understanding

Students’

Profile

the psychological tests, students can 
determine their learning path better to 
achieve a brighter future.



Perkenalkan namaku Clarissa 
Maxwell dari SMA Kristen Petra 
4. Bersama dua temanku, Rachel 

Micheline V. dan Grace Adeline, kami 
ingin berbagi pengalaman berharga 
untuk kalian semua. Beberapa waktu 
lalu, kami mengikuti lomba yang 
diadakan oleh Universitas Surabaya dan 
Food Innovation and Nutrition Award 
(FINA). Lomba yang dilaksanakan secara 
online ini bertujuan mengajak siswa 
SMA dalam inovasi makanan dengan 
memperhatikan berbagai aspek, baik gizi 
maupun nutrisinya.  

Babak penyisihan diadakan pada 
tanggal 25 Januari 2021. Kami harus 
menjawab 50 soal pilihan ganda serta 
10 soal uraian yang diberikan. Puji 
Tuhan! Kami lolos dengan perolehan 
skor tertinggi kedua. Hasil ini membuat 
kami makin bersemangat. Kami segera 
mempersiapkan diri untuk mengikuti 
babak semifinal, sebab waktu yang 
tersisa sangatlah sedikit. 

Babak semifinal diadakan pada 
tanggal 27 Januari 2021. Kami diminta 
membuat dan mempresentasikan 
rancangan inovasi produk pangan 
yang mengandung ashitaba. Ashitaba 
merupakan tanaman yang berasal dari 
Jepang yang kaya manfaat. Tentu saja, 
inovasi pangan yang dibuat harus sesuai 
dengan tema, yaitu “Functional Food”. 
Maka dari itu, kami memutuskan untuk 
membuat YOTA (yoghurt ashitaba). 
Sembari menunggu hasil pengumuman, 
kami mengikuti acara demo yang 
dibawakan oleh Chef Christina 
Ribka. Banyak hal yang dapat kami 
peroleh dalam demo ini, meski kami 
mengikutinya secara virtual dan dengan 
perasaan sedikit cemas. Hal ini kami 

rasakan, karena tidak 
mengetahui hasil 

presentasi produk 
dari tim 

lawan pada babak semifinal tadi. Tetapi 
Puji Tuhan... saat hasil dibacakan, 
ternyata kami lolos ke babak final. 
Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. 

Dalam babak final, kami diharuskan 
dapat merealisasikan produk yang 
telah kami rancang, sekaligus membuat 
video saat merealisasikan produk kami 
tersebut. Babak final diadakan pada 
tanggal 5 Februari 2021. Sekalipun 
waktu yang diberikan cukup, kami tidak 
menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami 
semakin bersemangat karena tinggal 
satu langkah lagi untuk jadi pemenang.  

Kuncinya bukan pada kemauan 
untuk menang, karena setiap orang 
memiliki kunci tersebut. Yang terpenting 
adalah kehendak untuk mempersiapkan 
kemenangan. Beranilah untuk bermimpi 
dan beranikan dirimu untuk mewujudkan 
semua impianmu, karena impian tidak 
akan tercapai tanpa keberanian. Kalimat 
itu yang terus menyemangati kami untuk 
merealisasikan video yang kami buat. 

Ada banyak kendala yang kami 
hadapi. Di tengah kondisi pandemi yang 
masih menghantui dan cuaca pada hari 
itu yang kurang mendukung, pembuatan 
video harus dilakukan di luar ruangan 
(outdoor). Namun pada akhirnya, kami 
dengan terpaksa membuat video secara 
indoor dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan. Sekali lagi puji 
Tuhan... kami berhasil merealisasikan 
yoghurt ashitaba.

Prioritas utama dalam mengikuti 
suatu perlombaan bukanlah semata-
mata mencari kemenangan, namun 
memperoleh pengalaman dan 
meningkatkan motivasi diri. Perasaan ini 
yang terlintas dalam benak kami, 
ketika tiba pada hari pemutaran 
video realisasi produk kami 
melalui Zoom. Apa pun 
hasilnya, yang terpenting 

adalah kami sudah 

belajar mencoba, 
mencoba, dan 
mencoba melakukan 
yang terbaik, serta menjadikan semua 
ini bagian dari pengalaman yang 
Tuhan berikan. Melalui Zoom tersebut, 
kami harus kembali menjawab semua 
pertanyaan yang diajukan oleh juri 
seputar produk kami. Meski kami telah 
melakukan persiapan dengan matang, 
kami tetap saja merasa gugup. Berkat 
penyertaan Tuhan, pada akhirnya kami 
bisa menjawab semua pertanyaan yang 
diberikan dengan baik. Ucapan syukur 
kepada Tuhan yang luar biasa pun keluar 
dari hati kami bertiga. 

Hambatan tidak harus 
menghentikanmu. Jika kamu menabrak 
tembok, jangan berbalik dan menyerah. 
Cari tahu cara memanjatnya dan 
lewati. Kami sudah berhasil melewati 
babak demi babak. Semua kendala dan 
hambatan pun berhasil kami hadapi. 
Hasil tidak mengkhianati perjuangan. 
Akhirnya kami dapat meraih Juara II 
dalam lomba ini. Ada banyak hal yang 
bisa kami peroleh melalui lomba ini. 
Setidaknya kami sudah mencari tahu 
cara memanjat dan melewati jalan untuk 
menjadi juara. Walaupun dalam kondisi 
pandemi, hal itu tidak membatasi kami 
untuk tetap berkarya dengan baik. 
Selain itu, juga karena Tuhan memberi 
kesempatan dan anugerah-Nya kepada 
kami. Dukungan sekolah, orang tua, 
guru, dan teman-teman pun sangat 
berarti bagi kami bertiga... dan semua 
terbukti dengan sungguh. Thanks God 
for Your love!

oleh: Clarissa Maxwell

Karya di Tengah Pandemi
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Otsuka Online Factory Visit

Tanggal 15 dan 22 Januari 2021, 
siswa-siswi kelas X dan XI SMA 
Kristen Petra 4 mengikuti kunjungan 

virtual ke salah satu pabrik pengolahan 
minuman untuk belajar tentang proses 
produksi. Otsuka Online Factory Visit, 
demikian nama kegiatan ini. Lokasi 
pabrik dari PT Amerta Indah Otsuka ini 
berada di Pasuruan, Jawa Timur. Pasti 
tahu dong, Otsuka itu perusahaan yang 
memproduksi apa? Kalau kamu pernah 
minum Pocari Sweat, Ion Water, dan 
Oronamin C, serta pernah makan Soyjoy, 
itulah hasil produksi dari Otsuka. 

Kegiatan ini diawali dengan doa dan 
sambutan oleh kepala sekolah. Pada 
kunjungan virtual ini, kami dipandu 
oleh tim dari Otsuka, yaitu Kak Tata, Ibu 
Indah, dan Kak Didik. Setelah Kak Tata 
menjelaskan mengenai aturan kunjungan 
virtual, kami diajak oleh Kak Didik untuk 
melihat pabrik secara live. Mulai dari 
halaman depan yang disediakan wastafel 
untuk cuci tangan, lobi gedung yang luas, 
hingga masuk ke lorong ruangan yang 
mana kami bisa melihat proses produksi. 
Kak Didik mengajak kami melihat proses 
produksi mulai dari pencetakan botol 

Kunjungan ilmiah yang diikuti oleh para siswa SMA 
Kristen Petra 2 pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, mengingat kondisi pandemi masih terus 

berlangsung, sehingga diadakan secara virtual. Kali ini, PT 
Amerta Indah Otsuka mengadakan kunjungan secara virtual 
melalui Zoom. Perusahaan ini merupakan produsen minuman 
Pocari Sweat, Ion Water, dan Soy Joy, yang terletak di Kejayan, 

hingga proses pengemasan minuman 
ke dalam karton. Tentunya sebelum bisa 
lolos hingga tahap akhir, ada beberapa 
kali proses sortir dan uji segala bahan 
yang digunakan. Proses ini bertujuan 
untuk menjaga kualitas dari produk 
tersebut, hingga bisa sampai ke tangan 
konsumen dengan kualitas yang baik.

Kunjungan virtual tidak sampai di 
situ saja. Setelah asyik diajak berkeliling 
oleh Kak Didik, kami menambah 
wawasan dengan mendengarkan 
berbagai materi oleh Ibu Indah. Mulai 
dari sejarah, profil, dan perkembangan 
Otsuka, hingga pemahaman akan 
pentingnya menjaga ion tubuh. Manusia 
membutuhkan banyak cairan dan ion, 
karena dalam tubuh manusia 60% 
dari berat badan 
adalah berat cairan. 
Sehingga, pada 
dasarnya manusia 
membutuhkan banyak 
cairan, terlebih 
cairan tersebut akan 
keluar dari tubuh kita 
jika kita melakukan 
aktivitas. Cairan tubuh 
dalam tubuh manusia 
mengandung air dan 
ion. Oleh karena itu, 
penting bagi kita untuk 

mengonsumsi minuman yang cukup —
terutama yang mengandung ion— guna 
menjaga kestabilan air dan ion pada 
tubuh kita. 

Kunjungan virtual kali ini banyak 
memberi manfaat untuk kami. 
Kami bisa menambah pengetahuan 
tentang manfaat dari minuman yang 
mengandung ion bagi tubuh kami, serta 
melihat secara langsung proses produksi 
dari salah satu produk minuman. Yuk, 
jaga keseimbangan cairan tubuh kita 
dengan rajin minum minuman yang 
mengandung ion yang dibutuhkan oleh 
tubuh, terlebih pada masa pandemi 
ini. Selamat menjaga kesehatan tubuh 
masing-masing! Selamat bertemu dalam 
kunjungan virtual lainnya!

Pasuruan, Jawa Timur. Meskipun kunjungan ilmiah ini 
dilaksanakan secara virtual, tetap tidak mengurangi ilmu yang 
didapatkan oleh para siswa kelas XI melalui kegiatan ini. Untuk 
para siswa kelas XI IPA, penjelasan yang disampaikan adalah 
mengenai proses pembuatan produk Pocari Sweat. Kegiatan 
ini berlangsung pada tanggal 25 Februari 2021. Sedangkan 
untuk para siswa kelas XI IPS, penjelasannya tentang proses 
pembuatan produk Soy Joy. Kegiatan ini berlangsung pada 
tanggal 26 Februari 2021. Pabrik Otsuka sangat terbuka 
terhadap kunjungan dari berbagai 
sekolah di 
Indonesia, yang 
bisa menambah 
wawasan siswa 
terhadap produk-
produk yang 
dikeluarkan oleh 
pabrik ini.
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SMK Kristen Petra kembali 
mengadakan acara tahunan, yaitu 
kegiatan open house atau yang 

dikenal dengan nama Art, Science, and 
Charity Event (ASCE). Pelaksanaan pada 
tahun 2021 ini menyuguhkan tampilan 
dan kesan yang berbeda dari tahun-
tahun sebelumnya. Open house yang 
sebelumnya identik dengan kemeriahan 
acara di luar ruangan, keramaian para 
siswa yang memenuhi area bazar, unjuk 
talenta di atas panggung, dan lain-lain, 
kini semua tampak berbeda karena 
acara dilaksanakan secara virtual. 
Meskipun begitu... perbedaan ini tetap 
tidak mengurangi meriah dan serunya 
acara Virtual Open House SMK Kristen 
Petra 2021 yang bertajuk “Keep Moving 
Without Limits”. 

Acara ini dilaksanakan pada tanggal 
9 Januari 2021, dan diikuti oleh siswa-
siswi dari sebelas SMP di Kota Surabaya 
dan Sidoarjo. Dalam Virtual Open 
House SMK Kristen Petra 2021 ini, juga 
dilaksanakan webinar dengan materi 
“How to Start a YouTube Channel?”, 
yang pastinya sangat ditunggu-tunggu 
oleh para peserta. Selain itu, juga ada 
lomba poster dan fotografi yang sudah 
dimulai beberapa hari sebelumnya. Tak 
kalah seru... saat puncak acara, juga 
ada live Kahoot Quiz dan doorprize bagi 
para peserta. Seluruh peserta tampak 
antusias dan semangat mengikuti acara 
yang dimulai pukul 09.00 melalui Zoom. 

Keep Moving
Without Limits

Suasana hangat dan meriah 
sangat terasa, bahkan sejak awal 
acara yang menampilkan video 
profil SMK Kristen Petra yang 
disambung dengan sambutan 
penuh semangat dari Kepala 
SMK Kristen Petra, Ibu Andari 
Suryaningsih, S.Pd., M.M., M.Si.. 
Selanjutnya, virtual school tour 
menjadi suguhan yang menarik 
bagi para peserta. Mereka diajak 
untuk lebih mengenal SMK Kristen 
Petra secara lebih dekat dan mendalam, 
terutama untuk Kompetensi Keahlian 
Pemesinan dan juga ikon baru SMK 
Kristen Petra, yaitu gedung serbaguna 
vokasi yang sudah memenuhi standar 
industri. 

Webinar dimulai pukul 09.45 
dengan pembicara Bapak Jonie 
Hermanto, S.Kom., seorang komedian 
dan YouTuber. Peserta diajak untuk 
mengetahui lebih dalam akan dunia 
YouTube sekarang ini, terutama tentang 
policy, copyright, algoritma YouTube, 
sampai dengan tips membuat dan meng-
upload sebuah konten di YouTube. Sesi 
ini ditutup dengan tanya jawab atau 
QnA antara peserta dengan pembicara. 
Tak ketinggalan, tanya jawab dengan 
siswa-siswi SMK Kristen Petra, serta 
game Kahoot yang diikuti oleh seluruh 
peserta acara. Sesi game berlangsung 
sangat seru, sampai pada momen 
salip-menyalip perolehan point untuk 

merebut juara pertama. 
Matthew Alexander Bintoro dari 

SMP Kristen Petra 3 keluar sebagai 
juara pertama, Soen Hizkia dari SMP 
Kristen Petra 5 sebagai juara kedua, 
dan Zefanya Nathanael Sindhuhardja 
dari SMP Kristen Petra 1 sebagai juara 
ketiga. Selanjutnya, juga diumumkan 
pemenang untuk lomba-lomba yang 
lain. Lomba poster dimenangkan oleh 
Damion Deven dari SMP Kristen Petra 
1 sebagai juara pertama, disusul Evan 
Gerard dari SMP Kristen Petra 1 sebagai 
juara kedua, dan Jessica Margaretha dari 
SMP Kristen Petra 1 sebagai juara ketiga. 
Lomba fotografi dimenangkan oleh 
Helena Nava Theovilia dari SMP Kristen 
Petra 4 sebagai juara pertama, Jocelyn 
Handoko dari SMP Kristen Petra 1 
sebagai juara kedua, dan Caroline Fiona 
Agatha Kandiawan dari SMP Kristen 
Petra 4 sebagai juara ketiga. Mereka 
yang beruntung mendapatkan doorprize 
adalah Christabel Vibrian Wibowo dari 
SMP Kristen Petra 4, William Suryo Goey 
dari SMP Kristen Petra 5, dan Jocelyn 
Nathania Ang dari SMP Kristen Petra 4. 

Itulah kemeriahan rangkaian acara 
Virtual Open House SMK Kristen Petra 
2021 yang bertema “Keep Moving 
Without Limits”. Dengan tema ini, SMK 
Kristen Petra berharap para peserta 
harus tetap berkarya dan berinovasi 
walaupun dalam masa pandemi yang 
masih belum berakhir. Dengan tuntunan 
dan penyertaan Tuhan Yesus, kita pasti 
dapat melakukan yang terbaik dengan 
mengembangkan potensi dan talenta diri 
kita. Sampai jumpa dalam Open House 
SMK Kristen Petra 2022! SMK Kristen 
Petra... bisa! Diberkati! Menjadi berkat!
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Aksi 
Smatraga

Berbagi

Salah satu tugas dan panggilan 
kita sebagai orang Kristen adalah 
melayani. Melalui panggilan 

tersebut, kita diajak untuk peduli dan 
bersedia untuk berbagi dengan orang 
lain. Dalam rangka memupuk nilai-nilai 
kristiani di atas, kami, para siswa kelas 
XII SMA Kristen Petra 3, melakukan 
kegiatan peduli kasih pada bulan 
Desember 2020 dan Januari 2021.

Sasaran dari kegiatan di atas adalah 
orang-orang yang membutuhkan 
pertolongan, mulai dari lingkup yang 
paling kecil —seperti keluarga, tetangga, 
asisten rumah tangga, dan orang-orang 
yang berjasa kepada kami— sampai 
pada lingkup yang lebih luas —seperti 
orang-orang kurang mampu, petugas 
kebersihan, tukang parkir, panti asuhan, 
dan tenaga kesehatan. 

Dalam melakukan kegiatan di atas, 
kami membagi kelas menjadi lima 
kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 
lima sampai enam orang. Tiap kelompok 
tersebut juga wajib menentukan lingkup 
yang akan mereka bantu. Bisa mulai dari 
lingkup yang paling kecil sampai pada 
lingkup yang lebih luas. Setelah itu, kami 
meeting melalui Zoom untuk melakukan 
perencanaan kegiatan peduli kasih; apa 
yang akan kami lakukan, pertolongan 
dan bantuan apa yang akan kami berikan 
kepada orang-orang yang menjadi 
sasaran kami, anggaran yang diperlukan, 
kapan kami akan melakukan kegiatan 
tersebut, serta bagaimana teknis 
pelaksanaannya. 

Dari hasil diskusi kelompok 
yang kami lakukan, ada beberapa 
kegiatan yang kami rencanakan, di 
antaranya adalah membantu asisten 
rumah tangga ataupun membantu 
pekerjaan orang tua, seperti menjaga 
toko, membersihkan rumah, 
memasak, dan mencuci pakaian. 

Ada juga yang memberikan donasi 
kepada tukang sampah yang ada di 
daerah perumahannya, tukang becak 
langganannya, panti asuhan, serta 
petugas kebersihan yang ada di sekitar 
jalan protokol di Surabaya. Setelah kami 
melakukan kegiatan tersebut, kami 
menuliskan refleksi yang berisi hasil dan 
pembelajaran apa yang kami peroleh 
serta komitmen kami selanjutnya. 
Kami bersyukur semua kegiatan yang 
kami rencanakan berjalan dengan 
lancar. Semoga bantuan yang kami 
berikan dapat membawa sukacita, dan 
meringankan beban yang dimiliki oleh 
orang-orang yang ada di sekitar kami. 
Kegiatan ini bisa berjalan lancar karena 
pertolongan Tuhan. 

Melalui kegiatan peduli kasih ini, 
kami belajar untuk semakin memaknai 
hidup yang diberikan oleh Tuhan. 

Kami sadar bahwa Tuhan menciptakan 
manusia sebagai penolong bagi 
sesamanya. Untuk itu, kita perlu 
berempati kepada semua orang yang 
membutuhkan tanpa memandang latar 
belakang yang mereka miliki, seperti 
yang Tuhan lakukan dalam pelayanan-
Nya. Melalui kegiatan ini, kami juga 
belajar bahwa kita berbagi bukan karena 
kita mampu ataupun ingin mendapatkan 
sesuatu, melainkan karena kita ingin 
mensyukuri kasih karunia Tuhan dalam 
kehidupan kita.  Soli Deo gloria.
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Tujuh puluh tahun merupakan 
masa usia yang matang bagi 
seseorang dalam menapaki 

kehidupan, terlebih untuk sebuah 
institusi pendidikan seperti PPPK Petra 
yang telah berkarya dalam mendidik 
insan-insan muda bangsa dari generasi 
ke generasi. Berbagai tantangan tentu 
telah dirasakan dan dihadapi hingga 
PPPK Petra bisa berkembang seperti 
sekarang ini, menaungi 28 sekolah yang 
tersebar di wilayah Kota Surabaya dan 
Sidoarjo, mulai dari jenjang KB, TK, SD, 
SMP, hingga SMA/SMK. PPPK Petra pun 
bersyukur akan kasih penyertaan Tuhan 
selama ini, yang dilimpahkan melalui 
setiap insan yang berada dalam lingkup 
keluarga besar PPPK Petra, yang telah 
berkontribusi untuk kemajuan PPPK 

Juara Rangkaian Lomba Siswa dan Guru/Karyawan
Menyambut HUT KE-70 PPPK Petra 

Petra walau sekecil apa pun itu, mulai 
dari Dewan pengurus, jajaran ekskutif, 
staf dan karyawan, kepala sekolah dan 
guru, siswa, hingga orang tua siswa. 

Dalam rangka menyambut Hari 
Ulang Tahun ke-70 yang jatuh pada 
tanggal 22 April 2021, PPPK Petra 
memeriahkan momen ini dengan 
mengadakan serangkaian kegiatan 
lomba yang dilaksanakan secara online 
(mengingat masih dalam masa pandemi 
COVID-19), aksi sosial, ataupun webinar 
pendidikan yang dimulai sejak bulan 
Februari hingga April 2021. Rangkaian 
kegiatan ini diikuti oleh keluarga besar 
PPPK Petra, mulai dari siswa, orang 
tua siswa, hingga guru dan karyawan, 
termasuk masyarakat luas untuk 
kegiatan webinar pendidikan yang 

mengangkat materi sesuai dengan aspek 
P.E.T.R.A. (Physical Growth, Emotional 
Intelligence, Talent Development, 
Religious Education, Academic 
Excellence). Dari rangkaian lomba HUT 
ke-70 PPPK Petra yang telah digelar, 
terpilih para juara yang telah berjuang 
untuk menjadi yang terbaik. Berikut para 
juara dari rangkaian lomba untuk siswa 
jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK, serta 
guru/karyawan...!

“Meraih Masa Depan melalui Pendidikan yang Holistik”

LOMBA CIPTA DAN BACA PUISI 

LOMBA DESAIN LOGO

LOMBA VOCAL GROUP

JENJANG TK
Juara I    Gifford Luc Halim KB-TK Kristen Petra 5
Juara II    Lady Valeria Drago KB-TK Kristen Petra 13
Juara III    Janice Xioli Purnomo KB-TK Kristen Petra 5
Juara Harapan I   Lovina Howuhowu H. KB-TK Kristen Petra 9
Juara Harapan II   Kimiko Gloria  KB-TK Kristen Petra 9
Juara Harapan III   Atira Bellvania R.G. KB-TK Kristen Petra 9

Juara I    Jason Kuning Putro SMP Kristen Petra 5
Juara II    Louis Fernando  SMA Kristen Petra 5
Juara III    Silverius Yudo Adianto SD Kristen Petra 9
    (guru)

GURU/KARYAWAN
Juara I  KB-TK & SD Kristen Petra 5
Juara II  SMA Kristen Petra 2
Juara III  KB-TK Kristen Petra 9
Juara IV  SMP Kristen Petra Acitya

JENJANG SD
Juara I    Gabriela Prasedion SD Kristen Petra 1
Juara II    Mark Sebastian Ong SD Kristen Petra 10
Juara III    Nathanael Lanterna Hu SD Kristen Petra 13
Juara Harapan I   Orion Jordan Christian SD Kristen Petra 11
Juara Harapan II   Sharon Sundjaja B. SD Kristen Petra 11
Juara Harapan III   Kezia Veronica Susanto SD Kristen Petra 5

JENJANG SMP
Juara I    Clarisa Miracle Sabat SMP Kristen Petra 4
Juara II    Tabita Easterina S.C. SMP Kristen Petra 3
Juara III    Angelina Gabriella O. SMP Kristen Petra 1
Juara Harapan I   Flora Christmantie S. SMP Kristen Petra 3

JENJANG SMA/SMK
Juara I    Grace Laura Christy SMA Kristen Petra 5
Juara II    Gabriela Intan Karveni SMA Kristen Petra 4
Juara III    Shannon Amanda Joelle SMA Kristen Petra 2
Juara Harapan I   Anastasia Trifena F. SMA Kristen Petra 4

GURU/KARYAWAN
Juara I    Juventus Madol  SD Kristen Petra 5
Juara II    Agustin Putri S.N. SMA Kristen Petra 2
Juara III    Robert Dasa Setiarsa SD Kristen Petra 10
Juara Harapan I   Rebekha Rotua  SD Kristen Petra 13
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ENGLISH SPEECH CONTEST

ENGLISH DEBATE COMPETITION (TEAM)

LOMBA MENULIS ARTIKEL

BEST SUPPORTERS

JENJANG TK
Juara I    Violin Graciella Djuwari KB-TK Kristen Petra 9
Juara II    Nyoman Aditya N.M. TK Kristen Petra 10
Juara III    Arthur Glorio Rotary H. KB-TK Kristen Petra 13
Juara Harapan I   Cornelius Jasver D.W. KB-TK Kristen Petra 1
Juara Harapan II   Calvin Marcello S. KB-TK Kristen Petra 7
Juara Harapan III   Seraphine Yael S. TK Kristen Petra 10

JENJANG SD
Juara I    Audrey Putri Elita SD Kristen Petra 9
Juara II    Kevin Yuwono  SD Kristen Petra 11
Juara III    Daniel Nindya P.  SD Kristen Petra 12
Juara Harapan I   Kimberly Madison SD Kristen Petra 5
Juara Harapan II   Vinsky Taruli S.   SD Kristen Petra 11
Juara Harapan III   Oliver Zhao  SD Kristen Petra 10

JENJANG SMP
Juara I    Gabriella Kurniawan SMP Kristen Petra 1
Juara II    Eunike Shallomita S. SMP Kristen Petra Acitya
Juara III    Xandra Christensen T. SMP Kristen Petra 1
Juara Harapan I   Bryan Yang  SMP Kristen Petra Acitya

LOMBA CIPTA & BACA PUISI (TK)
Juara I  KB-TK Kristen Petra 7
Juara II  KB-TK Kristen Petra 5
Juara III  KB-TK Kristen Petra 13

ENGLISH SPEECH CONTEST
Juara I  SMP Kristen Petra Acitya
Juara II  SMP Kristen Petra 5
Juara III  SMP Kristen Petra 1

LOMBA CIPTA & BACA PUISI (SMP)
Juara I  SMP Kristen Petra 2
Juara II  SMP Kristen Petra 4
Juara III  SMP Kristen Petra Acitya

LOMBA CIPTA & BACA PUISI (SD)
Juara I  SD Kristen Petra 5
Juara II  SD Kristen Petra 7
Juara III  SD Kristen Petra 13

ENGLISH DEBATE COMPETITION
Juara I  SMA Kristen Petra 1
Juara II  SMA Kristen Petra 3
Juara III  SMA Kristen Petra 2

LOMBA CIPTA & BACA PUISI (SMA/SMK)
Juara I  SMA Kristen Petra 3
Juara II  SMA Kristen Petra 1
Juara III  SMA Kristen Petra 4

JENJANG SD
Juara I    Angeline Natalia T. SD Kristen Petra 5
Juara II    Kelvin Konggoro  SD Kristen Petra 7
Juara III    Jonathan Immanuel C. SD Kristen Petra 12
Juara Harapan I   Nicholas Wang  SD Kristen Petra 7
Juara Harapan II   Shannen Richelle S. SD Kristen Petra 13

JENJANG SMA/SMK
Juara I    Maximilian Fernaldy; Melinda Louisa; Gracelyn Elizabeth  SMA Kristen Petra 1
Juara II    Kevin Immanuel A.S.; Josephine Aprilia L.; Serafina Kioko Hilman SMA Kristen Petra 4
Juara III    Helen Kurniawan T.; Canrick J. Suciatmaja; Oliver Kevin  SMA Kristen Petra 1
Juara IV    Sophie Halim; William Widjaja; Justin Frankco Luther  SMA Kristen Petra 2

JENJANG SMP
Juara I    Charlene Elisabeth P. SMP Kristen Petra Acitya
Juara II    Klarisa Dominic Effendy SMP Kristen Petra 3
Juara III    Davina Clarisa  SMP Kristen Petra 2
Juara Harapan I   Jasson Irwantono SMP Kristen Petra 3
Juara Harapan II   Clarissa Profitia I. SMP Kristen Petra 1

GURU/KARYAWAN
Juara I    Nathanael Triono SMA Kristen Petra 2
Juara II    Veronica Dwiastuti SMA Kristen Petra 4
Juara III    Sekar Sih Revashanti SMA Kristen Petra 5
Juara Harapan I   Anastasia Maya Sari W. KB-TK Kristen Petra 7

JENJANG SMA/SMK
Juara I    Kent Sugiarto  SMA Kristen Petra 3
Juara II    Lady Lidya Vega Jacobus SMA Kristen Petra 5
Juara III    Evelyne Margaretha SMA Kristen Petra 2
Juara Harapan I   Eugenia Audrey  SMA Kristen Petra 5

Congratulations

to the Champions!
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Membuat karya video memang 
menjadi kegemaran untuk 
seorang Dandy Dewanta. Siswa 

kelas X IPS-2 ini tergolong produktif 
untuk urusan membuat konten digital 
dalam bentuk video. Melalui akun 
Instagramnya, ia juga kerap mengunggah 
beberapa karya video (vidgram: video 
Instagram) dalam rangka lomba atau 
hanya sebagai aktualisasi bakatnya saja. 
Kanal media YouTube juga menjadi salah 
satu wadah kreativitas Dandy sejak 
beberapa tahun lalu. Sebelum pandemi, 
ia aktif bergerak dalam kesibukan 
membuat konten video dibantu oleh 
teman-temannya. Namun pada masa 
pandemi seperti saat ini, diakui cukup 
mempersulit ruang gerak kreativitas 
Dandy untuk berkolaborasi bersama 
dengan teman-temannya.

Berawal dari informasi lomba 
Scolextion 2021 yang ia ketahui dari 
Instagram, Dandy memutuskan untuk 
berpartisipasi pada kompetisi skala 
nasional tersebut. Sesuai dengan 
preferensinya, Dandy memilih bidang 
lomba vidgram. Pada bidang 
tersebut, setiap kontestan 
diberi tema video yang sama, 
yaitu “The Otherside”. Tema 
tersebut mengandung makna 
sisi lain dari kondisi dan 
situasi pandemi COVID-19. 
Seluruh kontestan ditantang 
untuk memaknai sisi lain yang 
lebih positif dari peristiwa 
besar pandemi yang melanda 
dunia saat ini, kemudian 
mengemasnya dalam bentuk 
vidgram yang menarik.

Membutuhkan waktu sekitar dua 
pekan bagi Dandy untuk menerjemahkan 
ide gagasannya terhadap tema lomba 
tersebut dalam bentuk video. Pada 
pekan pertama, Dandy mengerjakan 
berbagai atribut produksi video, 
mulai dari menulis jalan cerita hingga 
merekam voice over (VO). Pekan kedua, 
ia fokus pada penyelesaian tahap video 
editing yang memuat beberapa unsur 
footage dari berbagai portal berita. 
Dalam karya vidgram yang dibuatnya 
ini, Dandy menekankan sisi lain (the 
otherside) dari pandemi COVID-19 yang 
mengajarkan setiap individu manusia 
untuk memiliki lebih banyak waktu dan 
kedekatan bersama keluarga. Kesibukan 
sehari-sehari terasa semakin bermakna 
karena kehadiran orang tercinta di 
sekitar kita pada masa #StayAtHome. 
Selain itu bagi dia, pandemi telah 
mengajarkan setiap manusia untuk 
lebih aware terhadap aspek kebersihan 
diri dan kesehatan masing-masing. Dari 
situ, mendukung terbentuknya suasana 

hati yang lebih baik bagi setiap individu 
termasuk bagi seorang Dandy. Suasana 
itulah yang menjadi alasan banyak orang 
saat ini juga memiliki produktivitas yang 
tinggi sekalipun serba melakukan banyak 
aktivitas dari rumah masing-masing.

Puji Tuhan, ketika sampai pada 
tahap pengumuman, Dandy Dewanta 
berhasil menjadi Juara III, sekaligus 
mendapatkan predikat sebagai karya 
terfavorit. Dukungan keluarga dan 
teman-teman termasuk pihak sekolah, 
menjadi kekuatan tersendiri bagi Dandy. 
Jumlah like dan comment pada karya 
vidgram miliknya memiliki kontribusi 
besar terhadap penilaian para juri. Tentu 
raihan prestasi di ajang skala nasional 
seperti ini menjadi pengalaman tak 
terlupakan untuk seorang Dandy. Hal 
ini menjadi triggers untuk Dandy dan 
teman-temannya agar selalu memiliki 
keberanian dalam mengaktualisasikan 
potensi mereka, salah satunya di bidang 
multimedia. Teruslah berkarya dan raih 
prestasi!

Scolextion 2021
Vidgram: The OthersideVidgram: The Otherside


