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MEDSPIN MEDSPIN (International Medical Science and Application Competition) 
merupakan kompetisi internasional IPA yang diadakan oleh Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya untuk siswa SMA. Pada 2002, 

bernama IPADOK (IPA Kedokteran). Lalu pada tahun 204 hingga sekarang, bernama 
MEDSPIN. Setiap tahunnya, lomba ini diikuti oleh siswa SMA dari berbagai 

daerah. SMA Kristen Petra 2 mengikuti lomba ini dengan tim yang terdiri atas 
Jefferson Filbert Tjoenardi (XI IPA-5), Ivan Candra Gunawan (XII IPA-4), dan 
Daniel Oliver Enoch Bachtiar (XI IPA-1). Lomba ini diadakan secara online 
mengingat situasi dan kondisi pandemi. Meski begitu, tetap tidak mengurangi 
semangat tim SMA Kristen Petra 2 untuk mengikutinya. Beberapa tahap yang 
dilalui oleh tim adalah babak penyisihan, semifinal, hingga babak final, yang 
berlangsung mulai tanggal 24 Januari hingga 27 Februari 2021. Pada akhir 
acara penutupan dan pengumuman, tim SMA Kristen Petra 2 berhasil meraih 
tiga buah penghargaan, yaitu Best Chemistry Theory, Best Biology Theory, 
dan 2nd Place Medspin Olympiad.

Pengalaman 
Pertama
Yang Berharga

Sekolah baru, lingkungan baru. Memasuki masa SMA, terutama 
saat pandemi, bukanlah hal yang mudah. Awalnya, saya pesimistis 
bisa mudah mendapatkan teman. Namun bermula dari dibukanya 

pendaftaran OLGENAS International Geolympiad 2021 yang diadakan 
oleh Universitas Gadjah Mada, saya (Fiona Zhang dari SMA Kristen Petra 
1) berinisiatif untuk mengajak Rafanditha Gratia (X IPS-2) untuk menjadi 
rekan saya. Saya berasal dari IPA dan Rafa berasal dari IPS. Sebelumnya, 
kami belum pernah mengenal satu sama lain. Siapa sangka, rencana Tuhan 
membuat kami menjadi teman dekat sekaligus teman seperjuangan dalam 
memulai perjalanan olimpiade geografi ini.

Olimpiade geografi ini mengangkat tema besar Sustainable City For 
the Future, yang artinya adalah bagaimana perencanaan sebuah kota bisa 
berjangka panjang serta mewujudkan agenda Sustainable Development 
Goals yang dikeluarkan oleh PBB untuk tahun 2030 mendatang. Adapun 
rangkaian acara lomba dilaksanakan pada tanggal 27-29 Januari 2021.

Hari pertama, ada tiga babak yang harus kami kerjakan. Written Test 
adalah soal pilihan ganda dan isian singkat tentang teori geografi. Yang 
kedua adalah Multimedia, yang mana kami disuguhkan gambar, audio, 
dan video yang harus dijawab. Bedanya dengan Written Test, Multimedia 
memuat pengetahuan umum tentang budaya dan bahasa yang ada di 
dunia. Sejauh ini, Written Test dan Multimedia berjalan lancar. Namun saat 
babak ketiga, yaitu Laboratory Test, kami merasa kesulitan dan memohon 
tuntunan Tuhan. Ketika selesai pun, kami hanya bisa berpasrah kepada-Nya.

‘Kegagalan’ pada hari laboratorium tersebut, tidak lantas membuat 
kami menyerah. Hari kedua, saatnya Planning Proposal Presentation. 
Tema yang diangkat sengaja disembunyikan agar seluruh peserta dapat 
merumuskan solusi pada hari itu juga. Rupanya, permasalahan yang 
diangkat adalah turunnya angka keluar-masuk turis di Distrik Malioboro 
pada masa pandemi. Para peserta diharapkan dapat memunculkan 
ide kreatif dalam memecahkan masalah, serta menggambarkan 
perencanaan mereka di peta. Puji Tuhan, proposal kami berada 
pada urutan ke-2 terbaik, dan kami diberi kesempatan untuk 
mempresentasikan ide kami di hadapan juri.

Hari ketiga, saatnya pengumuman pemenang. Saya dan 
Rafandita mencoba untuk tetap tenang. Benar saja, nama kami 
disebut karena berhasil keluar sebagai peraih medali perak. Tak 
henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas 
pengalaman berharga tersebut. Ini adalah pengalaman yang 
pertama bagi kami. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 
dukungan. Salam sejahtera bagi kita semua!
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Perhelatan X-Nation Competition 
pada tahun ini diadakan secara 
online oleh Universitas Surabaya. 

Lomba ini dibagi dalam beberapa babak. 
Pada babak penyisihan, kami mengikuti 
lomba pada cabang Stock Exchange 
Games. Lomba ini berisi kompetisi 
trading saham yang disertai dengan 
studi analisis fundamental saham suatu 
perusahaan dan juga new investing 
board games. Pada babak ini, kami 
mempresentasikan tentang perusahaan 
yang telah kami analisis, kemudian para 
juri mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
pada presentasi kami. 

Setelah lolos, pertandingan 
dilanjutkan ke babak kedua, yaitu 
tentang investing board games. Setiap 
kelompok diberi modal untuk bermain; 
kelompok dengan return yang paling 
besar akan memenangkan pertandingan 
board games ini. Setelah itu, kami lanjut 
ke babak ketiga: bertanding trading 
saham. Setiap kelompok berkompetisi 

Juara Umum
X-Nation
Competition

Semangat USPBK!!!

untuk bisa menghasilkan return terbesar 
dari modal yang telah diberikan 
berdasarkan saham yang telah dipilih.

Keesokan harinya, kami melanjutkan 
pertandingan di babak keempat dengan 
bermain rally games. Di sini, terdapat 
pos-pos yang di dalamnya berisikan 
minigames. Setiap tim dibagi dalam 
breakout room untuk bertanding 
dengan tim lain. Selanjutnya, kami 
masuk ke babak kelima; semua kategori 
dari setiap bidang pada perlombaan 
X-Nation dikumpulkan menjadi satu 
untuk bertanding pada simulasi bisnis 
online menggunakan MonsoonSIM. 
Dalam pertandingan ini, setiap kelompok 
diberikan modal dan harus dapat 
mengembangkan modal tersebut. Tim 
dengan keuntungan bersih tertinggi akan 

mendapatkan poin maksimal dalam 
perlombaan ini.

Setelah semua babak 
dipertandingkan, tiba saatnya 
pengumuman Juara I dari setiap 
kategori. Tim kami berhasil menyabet 
gelar Juara I pada cabang Stock Exchange 
Games. Kemudian, para Juara I dari tiap-
tiap cabang lomba kembali bertanding 
untuk memperebutkan juara umum 
dalam pertandingan cerdas cermat. 
Dalam babak ini, kelompok kami berhasil 
memenangkan perlombaan dan dapat 
kembali mempertahankan gelar juara 
umum. Semua ini kami dapatkan karena 
perjuangan dari setiap anggota tim serta 
dukungan dari bapak dan ibu guru di 
SMA Kristen Petra 3.

Halo sahabat Gema, tak terasa tahun ajaran 2020/2021 
akan segera berakhir. Walau masih belajar secara 
daring, tetaplah tidak mengurangi semangat kita dalam 

belajar. Khususnya untuk siswa kelas XII, beberapa bulan ke 
depan banyak ujian yang akan dihadapi. Tanggal 8−19 Maret 
2021, SMK Kristen Petra melakukan Ujian Standar Pendidikan 
Berbasis Komputer (USPBK) yang diikuti oleh seluruh siswa 

kelas XII dengan tiga kategori mata pelajaran, 
yaitu adaptif, normatif, dan juga produktif. 

Ujian ini sebagai syarat kelulusan 
dari jenjang SMK. 

Setiap hari sebelum ujian, siswa mendapat pengarahan 
dari wali kelas secara online sebagai persiapan awal. Lalu 
dengan waktu yang ditentukan, siswa mengerjakan soal tiap 
mata ujian di bawah pengawassan wali kelas dan mentor 
kelas masing-masing. Dengan bekal pembelajaran dan fasilitas 
teknis yang baik, semua siswa dapat melalui rangkaian ujian 
dengan lancar. Ibu Amadea sebagai salah satu panitia USPBK 
mengungkapkan, “Ujian ini sangat penting karena akan 
mengukur kemampuan siswa setelah belajar selama tiga 
tahun di SMK Kristen Petra, juga sebagai bekal awal mereka 
(siswa) untuk mendapat prestasi lulusan yang baik sehingga 
memudahkan dalam melanjutkan pendidikan ataupun 
memasuki dunia kerja.” 

Siswa kelas X dan XI pun tidak mau kalah. Tanggal 1−5 
Maret 2021, mereka mengikuti Penilaian Harian Bersama 
yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan LMS 
melalui komputer atau gadget masing-masing. Kemudahan 
fasilitas dan media ujian berdampak baik bagi semua siswa 
sehingga dapat menjalani ujian dengan lancar.
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Perkenalkan, nama saya 
Christopher Julio. Saya beserta 
rekan saya, Samuel Tjan, 

mengikuti perlombaan tahunan 
yang diselenggarakan oleh Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, yaitu Food 
Technology Rally Games (FTGR) dengan 
tema “The Processing and Technology 
of Tea”. FTRG merupakan lomba yang 
bertujuan untuk menarik minat siswa-
siswi SMA dalam mempelajari seluk-
beluk pengolahan makanan. Pada 
kesempatan ini, saya akan berbagi 
pengalaman mengikuti lomba hingga 
berhasil membawa pulang gelar juara.

Lomba ini dilaksanakan selama 2 
hari, tanggal 19-20 Maret 2021, dan 
terbagi atas dua babak. Kami bertanding 
bersama empat belas tim lainnya yang 
berasal dari SMA-SMA di wilayah Jawa 
Timur. Untuk itu, persiapan yang baik 
sangat diperlukan demi kelancaran kami 
saat berlomba. Kami mempersiapkan 
diri dengan mempelajari silabus yang 
diberikan, juga mempersiapkan fisik dan 
mental dengan baik, supaya performa 
kami pada hari-H nanti bisa maksimal. 
FTRG pada tahun ini dilaksanakan secara 
online sebagai dampak dari pandemi 
COVID-19. Namun demikian, kami tetap 
merasa tertantang dan bersemangat 
untuk mengikutinya.

Hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, 
adalah saat babak pertama dimulai. 
Babak ini berupa rally games yang terdiri 
atas pos-pos permainan yang harus 
dilalui oleh setiap tim yang bertanding. 
Setiap pos memiliki tantangan dan 
kejutannya masing-masing. Berawal dari 
pos-pos yang menguji pengetahuan kami 
seputar mata pelajaran Matematika, 
Fisika, Kimia, dan Biologi, serta seputar 
teh dan pengolahannya. 
Kemudian, berlanjut ke 
pos-pos lain berisikan 
teka-teki yang memaksa 
kami untuk memutar 
otak dan think outside 
the box, sampai 
kepada pos-pos 
yang menuntut kami 
untuk beraktivitas 
secara fisik. Namun 

tantangan tidak hanya berhenti di sini, 
karena setiap kali kami menyelesaikan 
tantangan di pos-pos yang ada, berbagai 
soal sudah menanti di pos selanjutnya 
untuk dikerjakan. Soal-soal tersebut 
menguji pengetahuan kami mengenai 
teh dan pengolahannya. Meskipun 
diadakan secara online, aura persaingan 
yang ketat tetap terasa. Semua tim 
menghadapi setiap permainan dan 
tantangan dengan semaksimal mungkin, 
demi mendapatkan poin yang akan 
menentukan peringkat tim. Pada 
akhir hari pertama, tim kami berhasil 
memperoleh 1.321 poin. Puji Tuhan, 
poin tersebut menempatkan kami pada 
peringkat ke-5 dari total lima belas tim 
yang bertanding. 

Hari kedua adalah hari yang 
akan menentukan nasib kami. Saya 
dan Samuel mempersiapkan diri 
dengan sebaik mungkin, supaya dapat 
menaikkan peringkat tim kami. It’s 
all or nothing. Take the risk, or lose 
the chance. Hanya selangkah lagi dari 
menjadi pemenang, begitulah yang 
tertanam dalam pikiran kami. Babak 
final pada hari kedua didominasi oleh 
permainan tanya jawab yang menguji 
pengetahuan kami. Awalnya, kami 
sempat tertinggal karena tim lain 
menjawab pertanyaan lebih cepat 
dibandingkan kami. Kami bahkan mulai 
down dan timbul perasaan untuk 
merelakan babak ini saja. 

Kesempatan tidak datang dua 
kali. Orang yang menyerah tidak akan 
pernah menang. 
Kalimat tersebut 
terlintas dalam 
pikiran kami, 

mengembalikan semangat kami dalam 
berkompetisi dan bersaing untuk 
menjadi pemenang. Perlahan kami mulai 
menyusul dan menjawab pertanyaan 
dengan benar berkali-kali. Babak final 
pun selesai, dan kami menunggu hasil 
pengumuman juara. Kami menyerahkan 
perjuangan kami ke dalam tangan Tuhan. 
Kami sudah menghadapi rintangan demi 
rintangan dan melakukan yang terbaik. 
Sekarang biarlah kehendak Tuhan saja 
yang terjadi.

Kebahagiaan dan rasa syukur pun 
tidak terbendung, ketika nama kami dan 
nama sekolah disebutkan oleh panitia 
sebagai peraih Juara II FTRG 2021, 
dengan total 1.431 poin yang didapat 
sejak babak pertama. Kami berhasil naik 
tiga peringkat dari posisi awal setelah 
babak pertama. Dengan demikian, ini 
adalah keempat kalinya SMA Kristen 
Petra 4 berhasil meraih juara semenjak 
dilaksanakannya FTRG. Tentu semua 
ini terjadi bukan karena kemampuan 
kami semata, tetapi semua berkat 
pertolongan dari Tuhan. Jika bukan 
karena-Nya, kami tidak akan pernah 
bisa lolos sampai ke tahap ini. Selain 
daripada itu, dukungan yang diberikan 
oleh orang tua, teman-teman, sekolah, 
serta guru-guru, juga tidak dapat kami 
lupakan, mengingat betapa berartinya 
mereka bagi kami. “Kulakukan yang 
terbaik, Tuhan yang selebihnya.”

oleh: Christopher Julio

Kulakukan yang Terbaik
Tuhan yang Selebihnya
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Pengembangan talenta merupakan 
bagian penting dalam mendukung 
proses belajar setiap peserta didik. 

Memberi kesempatan untuk aktualisasi 
bakat dan minat setiap insan pelajar 
menjadi hal yang pasti diperlukan, 
terlebih di situasi pandemi seperti saat 
ini. Himpitan pada ruang gerak para 
pelajar yang sampai dengan saat ini 
masih harus menjalani masa Learning 
From Home tentu menjadi tantangan 
nyata. Panggung pentas seni (pensi) 
dan panggung-panggung pertunjukan 
lainnya seolah-olah ‘mati’ sejak 
kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) 
dilaksanakan. Lalu apa kabar dengan 
nasib pengembangan beragam talenta 
peserta didik?

Menjawab tantangan untuk 
memberi peluang terhadap aktualisasi 
bakat dan minat peserta didik, maka 
SMA Kristen Petra 5 menyelenggarakan 
kegiatan Art Fest Smaktra5 2021. Hal ini 
juga menjadi perwujudan dari salah satu 
focused goals yang dimiliki oleh sekolah 
untuk terus mengembangkan talenta 
setiap insan pelajar. Kegiatan ini dikemas 
secara daring dalam beberapa rangkaian 
acara, di antaranya meliputi virtual 
expo, dance competition, solo guitar 
competition, story telling competition, 
dan webinar. Secara keseluruhan, 
kegiatan Art Fest Smaktra5 2021 
ditujukan untuk pelajar di jenjang SMP 
dan SMA. Sementara untuk bagian acara 
yang bersifat kompetisi, dikhususkan 
bagi pelajar SMP.

Konsep kegiatan yang dilakukan 
secara daring penuh, memungkinkan 
keikutsertaan peserta dari berbagai 
daerah. Hal ini menjadi ruang gerak 
bagi panitia untuk mempromosikan 
kegiatan ini secara terbuka dan masif, 
melalui media sosial dan jejaring 
satuan pendidikan. Hasilnya, secara 
kuantitatif terdapat lebih dari lima 
puluh pelajar jenjang SMP yang 
mendaftarkan diri sebagai peserta 

kompetisi dan terdapat lebih dari 150 
peserta webinar. Komposisi peserta 
kompetisi berdasarkan bidang lomba, 
yaitu sebesar 23,5% merupakan peserta 
dance competition, 21,5% merupakan 
peserta solo guitar competition, dan 
55% merupakan peserta story telling 
competition. Di samping itu, secara 
geografis, jangkauan keikutsertaan para 
peserta tercatat ada yang berasal dari 
Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota 
Blitar, Kabupaten Kendal (Jawa Tengah), 
Kota Samarinda (Kalimantan Timur), dan 
Kabupaten Tolitoli (Sulawesi Tengah).

Tak kalah menarik, virtual expo 
sebagai salah satu bagian acara yang 
diselenggarakan juga mampu menarik 
minat berbagai pihak. Pameran virtual 
yang disajikan secara digital dan 
interaktif memanfaatkan platform virtual 
exhibition ternyata mampu memberikan 
user experience yang baru dan tentunya 
berbeda. Mitra konten dari pameran 
ini yaitu seluruh tim MGMP yang telah 
menampilkan portofolio karya siswa dan 
guru pengajar dalam kegiatan Proses 
Belajar Mengajar (PBM) selama ini, baik 
pada saat sebelum era pandemi maupun 
pada saat era Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ). Jika Anda cukup penasaran 
dengan virtual expo SMA Kristen Petra 
5, silakan kunjungi link berikut ini: bit.
ly/virpopetra5 (dapat diakses sampai 
dengan tanggal 16 April 2021).

Bersyukur atas antusiasme 
para peserta, karena keberhasilan 
penyelenggaraan kegiatan ini sangat 
ditentukan oleh bagaimana kemeriahan 
bentuk kegiatan dan semarak para 
peserta. Meski acara dilangsungkan 
secara daring, tetapi semangat dan jiwa 
kompetisi yang sportif telah ‘mendarah 
daging’. Selamat untuk para juara, tetap 
semangat untuk para peserta kompetisi 
lainnya dan selalu ‘hidupkan talenta’ 
kita untuk kemuliaan Nama-Nya. Sampai 
jumpa di penyelenggaraan Art Fest 
Smaktra5 tahun depan!

ART FEST 
SMAKTRA5
2021
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Halo, semua... perkenalkan nama 
saya Clarissa Profitia Iskandar 
dari SMP Kristen Petra 1 kelas 

VII-10. Pada kesempatan ini, saya ingin 
berbagi pengalaman saat meraih Juara 
I dalam kompetisi Bahasa Inggris The 
Competition’9.

The Competition’9 merupakan ajang 
kompetisi yang diselenggarakan oleh 
SMA Negeri 9 Surabaya. Saya mengikuti 
kompetisi ini ditemani oleh Darren 
Hugo sebagai rekan satu tim. Nama tim 
kami adalah Golden Thoughts. Kami 
tergabung dalam satu tim agar dapat 
melengkapi kemampuan masing-masing, 
karena tidak cuma membutuhkan 
kemampuan berbahasa Inggris yang baik 
dalam kompetisi ini, tetapi juga harus 
dapat berbicara di depan umum. 

Sebelum mulai kompetisi, 

Halo, teman-teman... saya William Steven Wijaya dari 
SMP Kristen Petra 3 kelas VIII-10. Beberapa waktu yang 
lalu, saya bersama beberapa teman mewakili sekolah 

untuk mengikuti LEOxLIMIT 2K21 yang diselenggarakan oleh 
SMA Negeri 15 Surabaya. Peserta lomba ini berasal dari 
seluruh Indonesia, lho! Kegiatannya berlangsung pada tanggal 
27 Februari 2021 hingga 6 Maret 2021. Mengingat masih masa 
pandemi, maka pelaksanaannya secara online. 

Pada babak penyisihan, kami mengerjakan enam puluh 
soal pilihan ganda dengan tingkat kesulitan yang berbeda 
(easy, medium, hard), dengan nilai yang berbeda-beda. Usai 
penyisihan, diumumkanlah peserta yang lolos ke babak 
perempat final. Puji Tuhan, saya masuk ke babak perempat 
final.

Pada babak perempat final ini, peserta mengerjakan tiga 
puluh soal pilihan ganda dalam waktu 40 menit. Sungguh 
cepat, bukan??? Saya sedikit terburu-buru mengerjakannya. 
Waktu yang diberikan sedikit, namun soalnya cukup memeras 
otak. Saya bersyukur, karena akhirnya melaju ke babak 

kami dibimbing oleh guru-guru 
Bahasa Inggris kami melalui Zoom. 
Bimbingan ini tidak hanya membantu 
meningkatkan pengetahuan, tetapi juga 
untuk mempersiapkan mental. Selama 
mengikuti kompetisi, kami menghadapi 
berbagai kendala. Pada babak 
penyisihan, kami harus mengulang 
pertandingan karena skor yang sama 
dengan tim lain. Kemudian, kami 
juga mengalami masalah teknis saat 
Moodle tiba-tiba down. Namun dengan 
pertolongan Tuhan, kami berhasil 
melewati semua kesulitan itu hingga 
sampai pada babak final. Saya sangat 
gugup saat babak final. Namun dengan 
kemampuan Darren dalam berpidato, 
membuat juri terpukau dan akhirnya 
tim Golden Thoughts meraih juara 
pertama! Terima kasih atas anugerah 

Tuhan dan juga Miss serta Mister yang 
telah melatih dan mendampingi kami di 
sekolah. Sampai jumpa di kompetisi yang 
lain. God bless you!

oleh: Clarissa dan Darren

The Competition’9

LEOxLIMIT 2K21
semifinal. Pada babak ini saya merasakan sesuatu yang 
berbeda dengan babak sebelumnya. 

Pertama saya masuk ke Zoom, kemudian dipindah dari 
pos 1 hingga ke pos 3 yang di tiap pos terdapat soal-soal untuk 
dikerjakan. Ada yang memakai kahoot, Google Form, ataupun 
Jotform. Wah, ini pengalaman yang sangat seru karena tiap 
peserta berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin dari tiap 
pos agar dapat melaju ke babak final. 

Keesokan harinya, hasil penilaian diumumkan melalui 
WhatsApp. Hasilnya sungguh membuat saya sangat senang 
karena saya berhasil lolos dengan total poin 5.210. Babak 
final adalah babak presentasi yang dilaksanakan pada tanggal 
6 Maret 2021, sehingga selama satu minggu saya mencoba 
mempersiapkan materi. 

Hari-H, saya mempresentasikan apa yang sudah 
dipersiapkan dengan baik di hadapan para juri. Setelah finalis 
tampil, diumumkanlah siapa saja yang menjadi juara. Saat 
Juara III dan II telah diumumkan dan nama saya tak kunjung 
disebut, sebenarnya sempat tebersit rasa kurang percaya diri. 
Namun Tuhan berkata lain. Saya meraih Juara I LEOxLIMIT 
untuk bidang Matematika! Puji Tuhan...! Selain itu, teman 
saya, Timothy William Koesasih, juga berhasil meraih Juara II. 
Saya sangat berterima kasih kepada keluarga, teman-teman, 
serta bapak dan ibu guru yang telah mendukung saya hingga 
meraih hasil ini. Meski dalam keadaan pandemi, kita tidak 
boleh patah semangat untuk berprestasi!

oleh: William Steven Wijaya



Perayaan dan Ibadah Syukur
HUT ke-70 PPPK Petra

Bertambahnya usia adalah 
anugerah yang patut disyukuri 
dan menjadi sebuah kesempatan 

untuk terus menjadi lebih baik. Bagi 
PPPK Petra yang menginjak usia 70 
tahun, tentu bukan hal yang mudah 
untuk tetap bisa eksis di dunia 
pendidikan. Berbagai perubahan dan 
tantangan di dalam dunia pendidikan 
telah dihadapi dan dilalui dengan 
baik. Penyertaan dan pemeliharaan 
Tuhan sajalah yang membuat PPPK 
Petra tetap berdiri dan melangkah 
dalam mencerdaskan generasi penerus 
bangsa yang berkarakter. Dan tentunya 
menjadikan PPPK Petra sebagai 
lembaga pendidikan yang diberkati 
untuk menjadi berkat bagi sesama. 

Meski masih dalam masa pandemi, 
tetap tidak menghalangi semangat 
keluarga besar PPPK Petra mensyukuri 
usia 70 tahun dengan membagikan 
berkat bagi sesama. Penyelenggaraan 
kegiatan untuk menyemarakkan HUT 
ke-70 PPPK Petra, dilaksanakan secara 
online dan offline. Usai pelaksanaan 
kegiatan berbagi dan peduli kepada 
sesama (bakti sosial), webinar series 
dan perlombaan (lomba cipta dan baca 
puisi, lomba menulis artikel tentang 
PPPK Petra, lomba desain logo HUT ke-
70 PPPK Petra, English speech contest, 
English debate competition, 
lomba virtual vocal 
group guru dan 
karyawan, lomba 
best supporters), 
rangkaian acara 
masih berlanjut 
dengan seremoni 
perayaan dan 
ibadah 
ucapan 
syukur. 

Hari Kamis, tanggal 22 April 2021, 
tepat pukul 08.00 WIB, dilangsungkan 
seremoni perayaan HUT ke-70 secara 
live streaming via IGTV (Instagram TV) 
yang dipusatkan di enam wilayah lokasi 
sekolah dan unit kerja PPPK Petra. 
Acara diawali dengan menyanyikan 
lagu “Indonesia Raya”, “Mars Petra” 
dan R.A.I.S.E.. Setelah itu, Drs. Elia 
Indargo selaku Ketua I Dewan Pengurus 
PPPK Petra memberikan sambutan, 
bahwa di HUT ke-70 ini PPPK Petra 
tetap berkomitmen untuk memberikan 
pendidikan yang holistik bagi generasi 
muda agar mereka mampu meraih 
kesuksesan pada masa akan datang. 
Kemudian, estafet penampilan dari 
lokasi satu ke lokasi yang lain. 

Lokasi I di kompleks Kalianyar 
diikuti oleh KB-TK dan SD Kristen Petra 
7, SMP Kristen Petra 2, serta SMA 
Kristen Petra 3. Lokasi II di kompleks 
Jalan Untung Suropati diikuti oleh KB-
TK dan SD Kristen Petra 12, serta SMP 
dan SMA Kristen Petra 4. Lokasi III di 
kompleks Manyar Tirtoasri diikuti oleh 
KB-TK dan SD Kristen Petra 5, KB-TK dan 
SD Kristen Petra 13, SMP Kristen Petra 
3, SMP Kristen Petra Acitya, serta SMA 
Kristen Petra 2. Lokasi IV di kompleks 
Graha Famili diikuti oleh KB-TK dan SD 
Kristen Petra 1, TK dan SD Kristen Petra 
10, KB-TK dan SD Kristen Petra 11, serta 
SMP dan SMA Kristen Petra 1. Lokasi V 
di kompleks Jemur Andayani diikuti oleh 
KB-TK dan SD Kristen Petra 9, SMP dan 
SMA Kristen Petra 5, serta SMK Kristen 
Petra. Lokasi VI di Kantor Sekretariat 
PPPK Petra di Jalan Pucang Anom Timur 
Surabaya. Tiap-tiap lokasi 

menghadirkan penampilan berbeda-
beda yang tentunya menarik dan 
seru, di antaranya: tarian tradisional 
dan modern, nyanyian, pelepasan 
balon, pemotongan tumpeng 
ataupun kue tart.

Sedangkan pelaksanaan ibadah 
pengucapan syukur ditayangkan 
di kanal YouTube PPPK Petra pada 
tanggal 24 April 2021, pukul 10.00 
WIB, dengan mengambil konsep 
Petra Masa Lalu, Petra Masa Kini, 
dan Petra Masa Depan. Khotbah 
dalam ibadah dilayani oleh Pdt. 
Sandi Nugroho dari GKI Pregolan 
Bunder Surabaya. Kiranya pada 
usia 70 tahun ini, PPPK Petra tetap 
konsisten dan berkomitmen di 
bidang pendidikan. Berkontribusi 
dalam membangun bangsa dan 
negara Indonesia yang kita cintai. 
Sukses dan terus maju PPPK Petra.
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Halo, teman-teman! Apa kabarnya? 
Ketemu lagi dengan sahabatmu 
dari SD Kristen Petra 1. Kali ini, 

kami akan bercerita tentang kegiatan 
persari virtual. Penasaran, ya...? Yuk, kita 
simak ceritanya!

Hari Sabtu, tanggal 27 Februari 
2021, mulai pukul 07.45 hingga 13.00, 
teman-teman kita mengadakan kegiatan 
persari (perkemahan satu hari) secara  
virtual. Kegiatan ini diikuti oleh pramuka 
siaga dan penggalang, mulai dari 
kelas III sampai V. Memang kegiatan 
ini dilakukan secara virtual, namun 
setiap acara dan games dikemas oleh 

Persari, Yuk!

kakak-kakak  pembina dengan sangat 
menarik dan menyenangkan. Kami 
dibagi dalam sepuluh kelompok barung. 
Setiap kelompok mempunyai nama dan 
kekhasannya yang ditunjukkan melalui 
penampilan yel-yel, sehingga membuat 
kami segera ingin mempraktikkannya di 
setiap game.

Acara dibuka dengan upacara 
yang dipimpin oleh kepala sekolah, 
dilanjutkan pembacaan Dasa Dharma, 
menyanyi lagu “Hymne Pramuka”, 
serta dengan kegiatan games tentang 
kepramukaan. Tak ketinggalan, setiap 
kelompok barung juga menampilkan 

yel-yel. Tampak wajah-wajah peserta 
yang antusias dan aktif dalam mengikuti 
setiap kegiatan. Perlombaan dibagi 
dalam room I, II dan III. Setiap room 
mempunyai aturan dan permainan 
sendiri-sendiri. Ketika memasuki room, 
tiap kelompok wajib menampilkan 
yel-yel yang sudah dipersiapkan oleh 
kelompok barung tersebut. Setelah itu, 
mereka menebak setiap sandi yang 
diberikan oleh kakak pembina. Ada 
sandi kotak, morse cahaya, dan semafor. 
Pengendalian diri diperlukan dalam 
setiap game, contohnya ketika salah 
satu anggota yang melakukan kesalahan, 
ketua kelompok tidak bisa mengetahui/
mengarahkan secara langsung seperti 
halnya jika tatap muka. Oleh sebab itu, 
kegiatan ini memerlukan kerja sama 
tim. Kegiatan pun diakhiri dengan 
upacara penutupan disertai dengan 
pengumuman Juara I−III, Juara Harapan 
I−IV, serta peserta terdisiplin, terkreatif, 
dan terheboh. Wow, senang sekali, ya!

Tujuan kegiatan persari ini 
adalah agar para siswa dapat melatih 
kemandirian, keterampilan, kerja sama, 
pengendalian diri, serta menggali 
potensi dalam kegiatan kreatif, 
mengembangkan bakat dan minat, dan 
menumbuhkan semangat persaudaraan. 
“Mengembangkan diri untuk menjadi 
lebih baik lagi memang harus terus kita 
lakukan agar kita dapat menjadi siswa-
siswi yang semakin berkualitas di masa 
depan,” pesan yang diberikan oleh 
kakak-kakak pembina untuk mengakhiri 
kegiatan persari ini. Salam pramuka!!!

Hai, teman-teman... namaku Stella Gracellyn Sinaga, siswa kelas III-C SD 
Kristen Petra 9. Dahulu aku tidak menyangka jika bisa berprestasi hanya 
dengan membaca puisi. Pengalaman pertama waktu mengikuti lomba 

membaca puisi saat peringatan HUT RI di sekolah pada tahun lalu. Awalnya aku ragu 
mengikuti lomba ini karena takut gagal dan tidak juara, meskipun orang tuaku sudah 
memberikan semangat. Namun karena orang tuaku terus memotivasi, akhirnya aku 
ikut. Dan tidak disangka, aku bisa menang lomba. 

Setelah itu, kepercayaan diriku mulai bertumbuh. Atas saran dan dukungan 
dari orang tua serta guru-guru, aku makin percaya diri ketika 
diminta untuk mengisi acara membaca puisi ataupun mengikuti 
lomba membaca puisi, baik yang diadakan oleh Petra mapun 
Dinas Pendidikan. Orang tua selalu mendampingi saat aku akan 
mengikuti lomba. Guru di sekolah juga memberi dukungan 
dengan mengajariku membaca puisi dengan penuh penghayatan. 

Puji Tuhan, aku bisa menjadi Juara III lomba membaca puisi tingkat 
Kota Surabaya yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada 
bulan Februari 2021. Teman-teman jangan pernah ragu ataupun takut untuk 
mencoba ketika akan mengikuti suatu perlombaan. Menang atau kalah itu 
adalah hal yang biasa. Yang terpenting, jika kita mau mencoba dan berusaha, pasti 
akan mendapatkan hasil yang terbaik suatu saat nanti. Semangat!

Jangan takut
Mencoba
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Art, Science, and Charity Event (ASCE) adalah salah satu kegiatan yang 
diselenggarakan oleh SD Kristen Petra 5 pada setiap tahun. Acara ini 
diselenggarakan secara meriah dengan berbagai kegiatan yang disusun untuk 

diikuti oleh seluruh siswa. Mulai dari art exhibition untuk menunjukan hasil karya 
siswa, games, science experiment, lomba-lomba, dan yang tidak ketinggalan adalah 
acara online food. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukan hasil karya siswa kepada 
orang tua (art exhibition, science experiment) dan juga mengajarkan siswa untuk 
berbagi dengan sesama (charity event).

Tahun ini, ASCE diselengarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, 
dengan tema “Rise and Shine with Petra”.  Melalui tema ini, kami belajar bangkit 
dan tetap bersinar mengembangkan talenta yang kami miliki melalui karya-karya 
positif, dan tetap berkontribusi mengambil bagian meskipun hanya di rumah 
saja. Mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita untuk 
kemuliaan-Nya.

Acara terdiri atas berbagai rangkaian kegiatan. Untuk 
perlombaan, ada lomba design tumbler, T-shirt painting, 
singing competition (Raise) for 1st grader, dan vlog compeition 
for kindergarten kids. Ada juga persembahan talenta siswa 
seperti menyanyi, bermain piano, membaca puisi, dan menari. 
Penampilan khusus yang dikemas dalam judul “Virtual Art with 
7 Amazing Icons of Art” yang terdiri atas lima siswa SD Kristen 
Petra 5 bersama Mr. Vrisky dan Mr. Andri. Pada sesi ini, siswa 
dapat melihat teman-teman mereka melukis sampai menjadi 
sebuah karya yang indah. Pada sesi, science experiment class, 

bapak dan ibu guru melakukan berbagai percobaan yang harus 
diikuti oleh siswa di rumah, seperti: visualisasi magma, kapilaritas, 
memindahkan air dengan benang, dan estafet air. Terlihat di layar 
Zoom, siswa mengikuti semua acara dengan antusias dan rasa senang.

Selesai acara dengan siswa, dilanjutkan dengan acara D5 Online 
Food. Sekolah menjual aneka makanan yang dapat dipesan oleh orang 
tua di rumah. Pemesanan secara online, dan makanan diambil secara 
drive thru. Semua hasil dari penjualan ini akan disumbangkan kepada 
yang membutuhkan. Itulah serangkaian acara ASCE di SD Kristen Petra 
5. Stay safe and God bless you all...!

I am a scientist! Itulah kalimat yang 
selalu memberi kami semangat pada 
saat pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). IPA atau sains adalah salah 
satu mata pelajaran kesukaan kami, 
para siswa kelas IV SD Kristen Petra 7. 
Terutama pada hari Selasa, tanggal 2 
Maret 2021, saat kami belajar tentang 
metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu 
adalah salah satu hewan yang cantik, 
dengan sayap yang berwarna-warni. 

Meskipun terlihat indah, ternyata 
kupu-kupu memulai hidupnya dari 
bentuk yang tak menarik. Proses 
perubahan yang dialami oleh kupu-
kupu tersebut disebut metamorfosis. 
Metamorfosis kupu-kupu dikatakan 
sebagai metamorfosis yang paling 
sempurna karena dimulai dari telur yang 
biasanya berada di permukaan daun. 
Dari telur, kemudian menetas berubah 
menjadi ulat. Ulat selanjutnya berubah 
menjadi kepompong. Masa kepompong 
akan berlangsung selama beberapa 
hari sebelum menjadi kupu-kupu kecil 
dan kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu 
berkembang biak dengan cara bertelur. 

Dari telur itu, metamorfosis dimulai lagi. 
Kupu-kupu bisa kita temui di 

padang rumput, taman, dan hutan. 
Bahkan sebagian kecil kupu-kupu tinggal 
di lereng gunung yang tinggi, puncak 
tebing, rawa-rawa, dan lahan pertanian. 
Pada dasarnya, di mana ada tanaman 
dan bunga, maka akan dijumpai kupu-
kupu. Kupu-kupu mengonsumsi nektar 
dari bunga dan juga 
minum air dari lahan 
basah. Wah, menarik ya, 
pembelajaran sains ini! 

Yang lebih 
menantang kami adalah 
tugas yang diberikan 
oleh guru kami, yaitu 
membuat proses 
metamorfosis kupu-kupu 
dengan benda-benda 
dan alat yang tersedia 
di rumah. Tugas ini memotivasi 
kami untuk lebih kreatif dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan 
yang sudah kami dapat. Kami sangat 
senang mengikuti pembelajaran sains 
hari ini. Yes! Science is really fun.

Metamorfosis 

Kupu-Kupu

Rise
and Shine
with Petra
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Hai, teman-teman semua! Bagaimana kabar kalian? Kami harap 
selalu sehat dan tetap bahagia. Kami dari SD Kristen Petra 10 
mau share tentang kegiatan yang ada di sekolah kami, nih! 

Jadi, pada tanggal 29 Januari 2021, kami mengadakan sebuah acara 
yang bernama ASCE. Kalian tahu nggak, sih... apa kepanjangan dari 
ASCE? Jadi... ASCE adalah singkatan dari Art, Science, and Charity 
Event. Acara ini diadakan setiap setahun sekali. Untuk tahun ini, 
acara diadakan secara berbeda karena dilakukan secara daring, 
mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Tema dari kegiatan 
ASCE ini adalah “Brand New Year: New Hope, New Me”. Sesuai 
dengan tema tersebut, diharapkan agar tahun yang baru dapat 
membawa semangat yang baru pula. Kegiatan ASCE ini meliputi 
lomba story telling, lomba bernyanyi, demo percobaan science, 
dan art. Wah, asyik sekali, ya? Walaupun hanya lewat daring, tetapi 
teman-teman SD Kristen Petra 10 sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan ASCE ini. Semoga semangat dan antusiasme mereka juga 
tinggal di dalam kalian semua, yaa...!! Keep on fire!

Brand New Year: 
New Hope, New Me

12

Rajin Mencuci Tangan

Hai, kawan...! Hari ini tanggal 20 Maret 2021, SD Kristen Petra 11 membuat 
sebuah kegiatan tentang “hidup sehat”. “Salah satu kebiasaan yang dapat 
membantu menjaga kesehatan anak adalah cuci tangan pakai sabun,” kata 

guruku saat mengawali kegiatan hari ini. “Mencuci tangan sering dianggap sebagai 
kebiasaan yang sepele oleh kebanyakan orang. Padahal, mencuci tangan adalah 
benteng utama dalam mencegah berbagai jenis penyakit, mulai dari demam, 
influenza, hingga diare.” Waaaah… aku jadi teringat saat aku terserang diare. 
Perut rasanya melilit dan berkali-kali buang air. Sungguh pengalaman yang tidak 
mengenakkan. Aku tak mau kejadian itu terulang. 

Guruku juga mengatakan bahwa kebiasaan mencuci tangan ini penting untuk 
diajarkan kepada anak-anak, mengingat daya tahan tubuh masih lebih mudah 
untuk terserang penyakit akibat virus. Hal yang terpenting adalah anak-anak selalu 
mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah beraktivitas 
di luar rumah, setelah menyentuh binatang peliharaan, dan setelah menutup mulut 
karena batuk atau bersin. Setelah memberikan penjelasan, guruku mengajak kami 
mempraktikkan cara mencuci tangan yang benar bersama, tentunya dari rumah 
masing-masing. 

 Aku mengingat cara mencuci tangan yang benar yang dijelaskan oleh guruku. 
Pertama, basahi tangan di bawah air mengalir. Kedua, usapkan sabun ke tangan dan 
gosok-gosok telapak tangan selama 10-15 detik. Pastikan sela-sela jari, punggung 
tangan, kuku, jempol, dan pergelangan tangan sudah digosok. Ketiga, bilas sabun 
di tangan hingga bersih, lalu keringkan tangan menggunakan lap kering atau tisu 
sebelum menyentuh apa pun.

Oouww... ternyata mudah, namun kita sering lalai untuk melakukannya. Hati-
hati ya, teman-teman... di luar masih banyak virus, karena itu jangan lupa untuk 
tetap rajin mencuci tangan. Kegiatan hari ini sangat bermanfaat buatku. Guruku 
mengingatkan kembali tentang kebiasaan hidup sehat. Tidak hanya makan makanan 
bergizi, tetapi juga menjaga pola kebersihan dalam diri. Sehat itu dimulai dari diri 
sendiri. Yayyy... terima kasih, guruku!
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Keseruan
Field Trip!

Gapai Prestasi
Melalui Talentamu

Inilah acara sekolah yang selalu kami nanti-nantikan, meski sekolah 
masih daring. Virtual field trip siswa-siswi SD Kristen Petra 12 kelas 
I, II, dan III. Pada kesempatan ini, siswa kelas I berkunjung ke 

Baby Zoo Taman Safari di Prigen, kelas II ke Ekowisata Mangrove 
Wonorejo Surabaya, dan kelas III ke Kebun Binatang Surabaya. 
Meski field trip dilakukan secara daring, kami tetap 
merasakan keseruan yang luar biasa. Field trip kelas I dan II 
dilaksanakan tanggal 22 Februari 2021, sedangkan kelas III 
tanggal 15 Februari 2021. Yuk, intip keseruan kami!

Pertama, ibu guru meminta kami menyiapkan topi, bekal dan 
snack, serta duduk yang rapi agar ‘perjalanan’ field trip bisa dilakuan. Tak lupa 
berdoa dahulu ya, sebelum melihat tayangan field trip secara bersama-sama 
lewat Zoom. Di Baby Zoo, kami dikenalkan dengan tour guide bernama Bapak 
Zainul. Dipandu oleh beliau selama 25 menit, kami melihat bekantan, singa 
putih, buaya muara, harimau Benggala, orang utan Kalimantan, burung Macau, 
burung kasuari, dan penguin. Selesai tur, tak lupa kami menyampaikan terima kasih 
kepada tour guide kami, dan menutup dengan doa. Usai video ditayangkan, kami 
pun menjawab beberapa pertanyaan dari ibu guru. Field trip pun diakhiri dengan 
menikmati bekal yang sudah kami siapkan.

Field trip ke ekowisata mangrove juga tidak kalah seru lho, teman-teman! Perlu 
menggunakan perahu sekitar 10 menit untuk tiba di pos pantau ekowisata. 
Kami pun ikut naik perahu dengan menggunakan kursi di rumah masing-
masing dan membayangkan segarnya udara serta serunya suasana. Dengan 
tertib, kami mendengarkan penjelasan tentang manfaat tanaman mangrove 
dan beberapa jenis tanaman di sana. Wow... ternyata banyak spot untuk bisa 

berfoto di sana! Setelah lelah berkeliling, kini tiba saatnya menikmati bekal dan 
menutup field trip dengan berdoa bersama.

Field trip ke KBS juga seru, teman-teman! Kami mengenakan kaus berwarna 
merah, topi, dan mempersiapkan bekal. Dengan antusias, kami mendengarkan 
penjelasan ibu guru tentang sejarah Kebun Bintang Surabaya dan beberapa satwa 
yang ada di sana. Kami melihat tayangan binatang dari bangsa aves (burung), 

mamalia, reptil, ikan, dan primata. Wow, ternyata Kebun Binatang Surabaya 
merupakan kebun binatang terbesar di Asia Tenggara lho, teman-teman! 

Kegiatan ini mengingatkan kami semua untuk ikut mencintai serta melestarikan 
hewan dan tumbuhan ciptaan Tuhan. Jika kalian mau berkunjung secara langsung, 
jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, ya! Bye, bye...!

Tidak disangka bahwa Festival dan 
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 
jenjang SD untuk tahun 2021 

akan tetap berjalan meskipun melalui 
daring. SD Kristen Petra 13 yang diwakili 
oleh Shannen Richelle Sugiantono, ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan lomba 
tingkat kecamatan tersebut. Adapun 
perlombaan yang diikuti yaitu lomba 
menyanyi solo vokal. Shannen sangat 
antusias untuk turut berpartisipasi. 
Waktu, talenta, dan tenaga, dicurahkan 
dalam mengikuti lomba tersebut. 
Puji syukur karena penyertaan Tuhan, 
Shannen berhasil meraih juara pertama 
di tingkat kecamatan dan maju ke tingkat 
kabupaten, dengan mempersembahkan 
lagu “Indonesia Jaya” dan “Rek Ayo 
Rek”. Melalui lomba ini, diharapkan bisa 
memotivasi teman-teman lainnya untuk 
tetap berprestasi walau dalam masa 
pandemi ini. Tuhan memberkati.



Halo, teman-teman, perkenalkan namaku Heidi, 
siswa kelompok B TK Kristen Petra 1. Aku akan 
menceritakan keseruan belajar di sekolahku. 

Sudah lama ya kita tidak belajar di sekolah. Aku 
kangen sama guru dan teman-temanku. Tetapi, 
setiap hari aku masih bisa bertemu mereka meski 
lewat Zoom. Jadi aku sangat bersemangat saat ikut 
kelas Zoom. 

Hari ini kami belajar dengan tema rekreasi. 
Kami diajak membuat salah satu perlengkapan 
rekreasi, yaitu kacamata dan kamera. Wooww...! Meski 
agak susah, aku terus mencoba dan mencoba hingga 
berhasil. Selanjutnya, kami diajak berekreasi melihat-lihat 
pemandangan meski hanya melalui video. Kami langsung memakai 
topi dan kacamata, serta tak lupa membawa kamera buatanku. Uhuuyyy... asyik lho, 
teman-teman! Kami berpura-pura mengambil foto dengan kamera buatan kami.

Kacamata
dan 

Kameraku

Pada minggu ini, tema pelajaran di sekolahku adalah tentang musim hujan. 
Untuk itu, tanggal 16 Maret 2021, kami dari KB Kristen Petra 13 belajar 
tentang musim hujan. Awalnya, ibu guru mengajak kami menonton 

video tentang musim hujan, kemudian kami dikenalkan dengan peralatan 
yang biasa digunakan saat musim hujan, seperti payung, jas hujan, dan 
sepatu boot. Payung berfungsi melindungi kepala kita dari guyuran 
air hujan, jas hujan melindungi tubuh dan pakaian kita agar tidak 
basah, sedangkan sepatu boot menjaga kaki kita agar tetap kering saat 
berjalan di jalanan yang basah atau bahkan banjir karena hujan. 

Selain mengenal macam peralatan, kami juga memperagakan 
cara memakainya. Karena kami masih belajar dari rumah, mama pun 
membantu kami menyediakan payung dan jas hujan yang tersedia di 
rumah. Setelah memakainya, kami pun memperagakan aksi berjalan di 
bawah guyuran air hujan sambil tertawa gembira. Meski saat ini masih belajar 
secara online, tidak mengurangi semangat ibu guru, mama, dan kami untuk 
belajar tentang banyak hal. Terima kasih, bu guru dan mama... karena sudah selalu 
semangat dalam membantuku agar aku semakin pintar.

Musim
Hujan
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Hai, berjumpa lagi dengan kami, 
siswa-siswi TK Kristen Petra 
5. Tahukah kalian bahwa di 

Indonesia ada dua musim, yaitu 
musim hujan dan kemarau. Nah, pada 
kesempatan ini kami mau berbagi 
pengalaman belajar mengenai musim 
hujan bersama ibu guru. Hujan adalah 

peristiwa turunnya air dari langit 
dan membasahi bumi. Nah, 
tahukah kalian bagaimana proses 
terjadinya hujan? 

Awalnya air laut, sungai, dan 
danau menguap karena terkena 
panas sinar matahari. Uap-uap 
air tersebut berkumpul di langit 
membentuk awan. Setelah awan 
penuh, maka turunlah hujan. 
Ketika akan turun hujan, langit 
menjadi gelap atau mendung dan 
terkadang disertai dengan suara 
gemuruh petir di langit. Hujan 
dapat mendatangkan manfaat baik 
ataupun dampak buruk. Manfaat 
baiknya, setelah diolah, air hujan 

It’s Rainy 
Season

dapat digunakan untuk minum, mencuci 
pakaian, dan menyiram tanaman. Lalu 
apa ya, dampak buruk dari datangnya 
hujan? Jika hujan turun terus-menerus, 
akan bisa menyebabkan banjir.

Nah, apakah kalian bisa 
menyebutkan macam-macam peralatan 
yang dapat digunakan pada musim 
hujan? Yaaa… kita dapat memakai 
payung, jas hujan, dan boot karet untuk 
melindungi tubuh agar tidak basah 
terkena hujan. Hari Kamis, tanggal 18 
Maret 2021, kami diajak oleh ibu guru 
untuk bermain hujan bersama-sama. 
Kami memakai perlengkapan pada 
musim hujan, antara lain memakai 
payung ataupun jas hujan. Kemudian, 
kami membuat hujan buatan dengan 
bantuan mama atau papa untuk 
menyiramkan air dari selang air ke 
atas kami. Kami senang sekali bisa 
bermain hujan di rumah. Tetapi ketika 
hujan turun, kalian jangan sering-
sering bermain hujan ya, karena dapat 
menyebabkan kalian sakit.



Saat ini, pandemi masih belum usai. 
Dan kami, siswa-siswi KB-TK Kristen 
Petra 9, masih belajar secara online. 

Tetapi hal itu tidak jadi masalah karena 
kami masih bisa terus belajar dengan 
semangat. Ya, kami adalah anak-anak 
hebat! Kami bisa tetap bersemangat 
belajar dalam situasi apa pun.

Pada bulan Maret 2021 ini, siswa 
TK B belajar mengenai tema benda 
alam. Kami belajar mengenai udara. 
Apa ya, udara itu? Bentuknya seperti 
apa? Manfaatnya apa? Udara tidak 
bisa kita lihat sebab udara termasuk 
benda gas yang tidak terlihat wujudnya, 
tetapi mereka ada. Udara digunakan 
manusia untuk bernafas. Tanpa udara, 

manusia tidak bisa hidup. Udara 
juga bisa dimanfaatkan sebagai 

perantara bunyi dan suara, untuk 

Shalom! Berjumpa kembali bersama kami, siswa-siswi KB-TK Kristen 
Petra 7. Menyambut Paskah 2021, kami mengikuti rangkaian lomba 
Paskah yang diadakan oleh sekolah pada tanggal 22–24 Maret 2021. 

Untuk siswa KB A dan KB B, mengikuti lomba menghias telur. Alat dan 
bahan yang digunakan adalah yang ada di rumah masing-masing, antara 
lain kertas warna-warni, pita, dan beberapa bahan lain. Adik-adik KB 
menghiasnya bersama mama dan papa sehingga hasilnya sangat baik.

Untuk siswa TK A, ada lomba bersyair bertema Paskah, berjudul 
“Di Atas Kayu Salib”. Kami bersyair mengenai pengorbanan Tuhan 
Yesus bagi manusia. Kami begitu menghayati syair yang kami 
ucapkan. Sedangkan untuk siswa TK B, ada lomba menyanyi bertema 
Paskah, dengan lagu pilihan “Tanda Paku”, “Yesus Disalibkan Karena 
Cinta-Nya”, dan “Hidup, Hidup, Hidup Selamanya”.

Beberapa hari sebelum lomba, guru-guru melatih kami agar 
dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus saat lomba. 

Tidak lupa kami juga mengenakan kostum dan hiasan lainnya. Kami 
bersemangat sekali mengikuti lomba ini. Wah, kegiatan ini seru sekali, lho! 

Walau mengikutinya hanya dari rumah. Dengan mengikuti kegiatan lomba 
seperti ini sejak dari kecil, akan melatih kami untuk berani tampil dan percaya 

diri. Kami pun berusaha memberikan yang terbaik, terutama untuk Tuhan yang 
telah memberikan talenta ini kepada kami. Sampai jumpa pada kesempatan yang 
lain, teman-teman! Tetap bersemangat,  Tuhan Yesus memberkati.

Lukisan Tiup

Hai, teman-teman...! Tahukah kalian bahwa di 
negara kita ada dua musim, yaitu musim kemarau 
dan hujan.Kali ini kita akan belajar tentang musim 

kemarau atau musim panas. Ciri-ciri musim kemarau 
adalah matahari bersinar sangat terik, suhu menjadi 
lebih panas, dan langit terlihat cerah. Saat musim 
kemarau, suhu udara di luar ataupun di dalam rumah 
menjadi lebih tinggi, sehingga biasanya orang-orang 
akan menyalakan kipas angin atau AC supaya udara 
terasa lebih sejuk. Nah... hari ini, ibu guru mengajak 
kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 12, membuat 
kipas dari bahan kertas. Dari bahan yang sederhana 
ini, kami mulai membuat kipas yang cantik. Tentunya dengan langkah-
langkah yang diajarkan oleh ibu guru kami. Nah, kipas cantik milik kami 
sudah jadi. Bergaya, yuk... dengan hasil karya kami! Hehehe...!

Asah
Talentamu

Kipas
Cantikku
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menerbangkan kendaraan udara, 
untuk fotosintesis tumbuhan, dan 
lain sebagainya. Nah, kali ini, kami 
juga akan menggunakan udara 
untuk membuat lukisan. 

Lho!? Memangnya bisa ya, lukisan 
dibuat dengan udara? Hehe... jadi 
udara itu akan kita gunakan sebagai 
alat bantu dalam membuat lukisan. Kita 
akan membuat lukisan bentuk pohon 
dengan cara ditiup. Pewarna yang sudah 
kita letakkan di kertas gambar, kita tiup 
dengan menggunakan sedotan. Kita 
bentuk pelan-pelan dengan cara ditiup 
sampai membentuk batang pohon. 
Setelah selesai, kita tunggu sampai 
kering. Lalu, kita tambahkan gambar 
daun dengan menggunakan krayon. Dan 
akhirnya, yeee... lukisan tiup kami sudah 
jadi! Hasilnya sangat indah.
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“Siap-siap..! Siap-siap…! Hati-hati ada yang ketinggalan, teman-
teman! Kita mau naik pesawat, nih. Horee…!!!” Itulah yang 
aku dan teman-teman kelompok A dan B TK Kristen Petra 10 

rasakan saat diajak oleh bu guru untuk tamasya ke pantai pada hari 
Jumat, tanggal 12 Maret 2021. Kami naik pesawat, lho..! Seru sekali. 
Duduk di kursi pesawat, kami bisa melihat awan yang cerah dan 
pemandangan di bawah. Setibanya di bandara, kami masih harus naik 
mobil menuju ke pantai. Untungnya hari itu jalanan tidak macet, jadi 
kami bisa sampai di pantai lebih cepat. Saat di pantai, kami bermain 
dengan bebas. Ada yang bermain pasir menggunakan perlengkapan 
yang sudah dibawa, ada juga yang bermain bola. 

Nah, ini yang ditunggu-tunggu…! Setelah bermain, kami diajak 
naik perahu untuk melihat pemandangan dalam air. Untuk bisa 
melihatnya, kami mengenakan perlengkapan snorkleing. Wow… 
ternyata pemandangan di bawah laut itu indah sekali, lho! Ada 
banyak ikan beraneka warna, terumbu karang, dan masih banyak lagi. 
Sungguh menyenangkan bisa melihatnya, dan rasanya ingin terus 
melihat pemandangan bawah laut. Kami jadi semakin bersyukur 
karena Tuhan Yesus sudah menciptakan pantai dengan semua 
keindahannya, walaupun tamasya ke pantai ini masih kami lakukan 
secara virtual.

Kami juga berdoa agar pandemi segera berakhir, sehingga benar-
benar bisa pergi ke pantai dan menikmati pemandangan bawah laut. 
Tetap semangat ya, teman-teman!

Hari ini, tanggal 16 Maret 2021, 
kami, siswa TK A dari KB-TK Kristen 
Petra 11, belajar makan makanan 

tradisional yang memasaknya tanpa 
digoreng, tetapi dengan cara direbus 
atau dikukus (steam food). Makanan 
yang direbus/dikukus tentunya lebih 
sehat daripada makanan yang digoreng.

Kegiatan steam food merupakan 
bagian dari program kegiatan Student 
Learning Outcome (SLO) di bidang 
perkembangan fisik (physical growth), 
yaitu program yang menanamkan pola 
hidup sehat bagi para siswa. Dengan 
memiliki pola hidup yang sehat, 
diharapkan siswa PPPK Petra memiliki 
jasmani yang sehat dan akhirnya juga 
berpengaruh pada perkembangan 
kecerdasan yang lain, seperti 
perkembangan akademik. Apabila badan 
kita sehat, kita pun bisa belajar dengan 
nyaman, bisa konsentrasi, dan menjadi 
anak yang pandai.

Apa saja ya, yang sudah disiapkan 
oleh mama untuk kegiatan steam food? 
Wah, ternyata mama-mama siswa KB-TK 
Kristen Petra 11 semangat menyiapkan 
makanan sehat untuk anak-anak. Ada 
yang menyiapkan pisang, ubi, singkong, 
ataupun jagung. Sekarang... kita mau 
tahu siapa ya, anak yang hebat, yang 
mau makan makanan sehat?

Yeayy, hebat! Ada Keisha dan 

Tamasya
ke Pantai

Steam
Food

Aerylin yang suka jagung, Clairrena suka 
makan pisang, Arsen suka ubi. Semoga 
teman-teman yang lain juga mau makan 
makanan yang sehat, ya... tidak hanya 
saat ada kegiatan steam food di sekolah, 
supaya badan kita sehat dan jadi anak 
yang pandai. 

Teman-teman, saat ini kan masih 
dalam masa pandemi, karena itu kita 
harus menjaga tubuh kita agar tetap 
sehat. Nah... salah satunya melalui 
makan makanan yang sehat, karena 
makanan yang sehat akan 
meningkatkan daya 
tahan tubuh kita. 
Sampai jumpa, 
teman-teman! Tuhan 
memberkati kita 
semua.


