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Senang berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan 
Mei 2021 ini. Bulan April 2021 lalu seolah 
menjadi bulan yang penuh dengan kegiatan 
ataupun perayaan bagi kita di lingkungan 
PPPK Petra. Bagaimana tidak, pada bulan 
tersebut selain merayakan HUT PPPK Petra, 
kita juga merayakan Hari Raya Paskah dan 
memperingati Hari Kartini. Pastinya ada 
sukacita yang besar dalam pelaksanaan 
berbagai kegiatan di sekolah-sekolah PPPK 
Petra, yang telah kami rangkum dan sajikan 
bagi Anda di dalam Gema Petra edisi kali 
ini. Mulai dari lomba, kepedulian sosial, 
hingga ibadah Paskah. Selain itu, kami juga 
menyajikan liputan prestasi para siswa PPPK 
Petra dalam beberapa ajang kompetisi.
  
Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan Mei 
2021 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Halo, sahabat Gema! Bertemu lagi 
dengan kami, Tracvohs, Petra 
Christian Vocational High School. 

Ya, seperti di nama kami, sekolah 
vokasi, tentunya kami menitikberatkan 
pendidikan menengah yang menunjang 
pada penguasaan keahlian terapan. 
Itu adalah ciri khas kami. Tidak hanya 
berbeda proses pembelajaran dengan 
SMA, kami juga mempunyai sesuatu 
yang berbeda dari sisi yang lain. 
Dalam proses kelulusan, kami harus 
melalui serangkaian ujian yang telah 
ditentukan. Salah satunya adalah UKK 
atau Uji Kompetensi Keahlian. Apa yang 
dimaksud dengan UKK? Sederhananya, 
ini adalah ujian untuk mengukur 
kompetensi kita sesuai dengan bidang 
keahlian yang kita pilih. Misalnya, jika 
kita masuk dalam program keahlian 
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, kita 
akan diuji sejauh mana kita menguasai 
ilmu terapan dalam bidang Teknik 
Kendaraan Ringan Otomotif. Untuk lebih 
jelasnya, ayo kita cari tahu tentang UKK 
di SMK Kristen Petra Surabaya!

Ada beberapa tahapan dalam 
UKK ini. Terlebih dalam masa pandemi 
COVID-19, prosesnya dilakukan berbeda 
dari biasanya. Salah satu yang paling 
penting adalah penegakan protokol 
kesehatan. Kegiatan awal adalah 
sosialisasi kepada orang tua melalui 
Zoom Meeting. Hal ini dilakukan agar 
orang tua dapat memastikan anaknya 
siap mengikuti UKK. Adapun hal yang 
dibahas dan disetujui bersama, antara 
lain: siswa mengisi Google Form untuk 
monitoring kesehatan setiap hari 
sebelum ke sekolah (paling lambat pukul 
06.30), menggunakan masker dan face 
shield, mencuci tangan, menjaga jarak, 
membawa hand sanitizer, membawa 
sarung tangan karet atau handscoon (1x 
pakai), membawa bekal dan alat makan 
pribadi, serta membawa surat bebas 
COVID-19 dari pihak yang berwenang.

Tahap selanjutnya adalah 
pelaksanan ujian. UKK berbeda dengan 
ujian biasa, karena siswa tidak hanya 
dinilai oleh guru di sekolah, tetapi 
juga dinilai dari pihak IDUKA (Industri, 
Dunia Usaha, dan Dunia Kerja). Dalam 
pelaksanaannya, pihak IDUKA yang 
terlibat dan paket soal, akan berbeda di 

Uji Kompetensi Keahlian
SMK Kristen Petra

setiap program keahlian. Mari kita bahas 
satu per satu!

Untuk kompetensi keahlian Teknik 
Elektronika Industri, dilaksanakan 
pada tanggal 12−17 April 2021, 
dengan paket soal “Kontrol Elektronik 
Menjalankan Motor DC”. Turut 
serta dalam ujian adalah Bapak Dwi 
Prasetyo dari CV Matahari Mitra 
Sukses. Untuk kompetensi keahlian 
Teknik Pemesinan, dilaksanakan pada 
tanggal 5−10 April 2021, dengan paket 
soal “Clamp” yang melibatkan Bapak 
Sunardji dari PT Ferromatik Prima 
Engineering. Selanjutnya kompetensi 
keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
Otomotif, dilaksanakan  pada tanggal 
13−16 April 2021, dengan paket soal 
“Casis, Kelistrikan Body, Tune Up EFI” 
yang melibatkan Bapak Don Airlangga 
Purnamadewa, Bapak  Abdus Samad 
dari Bentar Alam Auto Service, dan 
Bapak Rodi Puswanto dari PT Sun Star 
Motor Kenjeran. Terakhir, program 
keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 
dilaksanakan pada tanggal 14−16 April 
2021, dengan paket soal “Rancang 
Bangun Keamanan Jaringan, Instalasi 
dan Konfigurasi Dynamic Routing” yang 
melibatkan Bapak Darian Rizaludin dari 
PT Radnet Digital Indonesia. 

Bersyukur... setiap tahapan UKK 
di SMK Kristen Petra berjalan dengan 
lancar dan tanpa halangan. Nilai yang 
baik dan keahlian yang mumpuni 
selalu menjadi harapan dalam kegiatan 
ini. Terlebih dalam kondisi pandemi 
seperti ini. Sangat merasa terberkati 
karena sudah dapat memberikan yang 
terbaik dalam prestasi belajar demi 
kemuliaan nama Tuhan. Pada tahap 
terakhir nantinya, siswa-siswi Tracvohs 
akan menerima sertifikat UKK yang 
akan sangat berguna 
untuk menunjang 
tercapainya 
impian masa 
depan. Semoga 
siswa-siswi 
Tracvohs 
yang telah 
terberkati 
akan 
menjadi 
berkat.



Berpartisipasi di kontes skala 
internasional seperti AISEEF (Asean 
Innovative Science Environmental 

and Entrepreneur Fair) 2021 bukanlah 
pengalaman perdana, khususnya bagi 
Gabriella Allycia Kurniawan. Pada 
awal tahun 2020 sebelum penetapan 
pandemi, Gabriella dan rekan-rekannya 
telah merasakan atmosfer berkompetisi 
di ajang tersebut. Sementara pada tahun 
ini, Gabriella memimpin rekan-rekannya 
dari SMA Kristen Petra 5, yakni Zevanya 
Xenna Revina, Evelyn Margareta, 
Christabel Laura, dan Grace Allycia 
Kurniawan, untuk berani berkompetisi 
di ajang ini. Perlu diketahui jika pada 
tahun 2021 ini, penyelenggaraan AISEEF 
dilaksanakan secara daring dan diikuti 
oleh partisipan dari dua puluh negara.

Mengangkat judul “Draitel (Red 
Dragon Fruit Peel) as an Ingredient 
to Make an Aromatherapy Recycled 
Paper” sebagai hasil proyek penelitian 
yang dilakukan oleh Gabriella dan tim, 
merupakan modal partisipasi mereka 
di ajang AISEEF 2021. Mereka berupaya 
maksimal melakukan penelitian tersebut 
dengan cara membuat eksperimen 
menggunakan buah naga yang dilakukan 
di rumah masing-masing. Meski kerja 
kelompok ini terbatas karena tidak 
dapat dikerjakan secara bersama-sama 
di sekolah, mereka tetap mendapatkan 
bimbingan dan arahan penuh dari Ibu 
Ninik Suprapti Debora, S.Pd. selaku guru 
pendamping. Setelah berhasil melakukan 
eksperimen tersebut, Gabriella dan tim 
membuat laporan dalam bentuk karya 
ilmiah dan poster ilmiah dalam bahasa 
Inggris yang disiapkan untuk tahapan 
presentasi di hadapan dewan juri. 

Tiba saatnya tim ini melakukan 
presentasi di hadapan dewan juri 
yang berasal dari India dan Malaysia. 

Aromatherapy
Keduanya merupakan dosen yang 
mengajar di Perguruan Tinggi ternama di 
bidangnya dan memiliki latar belakang 
keilmuan yang relevan dengan tema 
karya penelitian Gabriella dan tim. 
Sungguh bukan perkara mudah bagi tim 
ini. Sekalipun presentasi tidak dilakukan 
secara tatap muka, tetapi rasa gugup 
tetap menghampiri seluruh anggota 
tim. Presentasi dilakukan dalam bahasa 
Inggris, yang mana diberikan waktu 10 
menit untuk pemaparan materi dan 10 
menit untuk sesi tanya jawab. Bersyukur, 
pada akhirnya Gabriella dan tim dapat 
melewati tahapan ini dengan 
baik. Dewan juri memberikan 
pertanyaan kritis terhadap 
karya dan tema kelompok, 
namun sebisa mungkin 
Gabriella dan rekan-rekannya 
menjawab pertanyaan 
tersebut dengan penuh 
keyakinan dan ketenangan.

Pada akhirnya, 
pengumuman yang 
disampaikan melalui live 
streaming YouTube oleh 
panitia penyelenggara, 
menyatakan bahwa Gabriella 
dan tim meraih medali 
perunggu. Puji Tuhan atas 
keberhasilan tersebut! 
Tanpa penyertaan Tuhan 
melalui setiap upaya yang 
dilakukan oleh tim ini, 
maka semua akan menjadi 
sia-sia. Sebuah prestasi 

yang sarat akan pengalaman di level 
internasional ini akan menjadi bekal 
penting bagi Gabriella, Zevanya, Evelyn, 
Christabel, dan Grace yang saat ini masih 
duduk di kelas X dan XI. Bersyukur juga 
bahwa sekolah memberikan dukungan 
penuh bagi tim ini. Hal tersebut tentu 
sejalan dengan salah satu aspek pada 
pendidikan holistik P.E.T.R.A., yakni 
Academic Excellence. Yuk, guys! Terus 
aktif berkompetisi baik di tingkat 
nasional maupun internasional. Good 
luck and God bless!

Recycled Paper
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Bangkit Bersama Kristus

Merayakan Kehidupan

Tetapi orang muda itu berkata 
kepada mereka: ”Jangan takut! 
Kamu mencari Yesus orang 

Nazareth, yang disalibkan itu. Ia telah 
bangkit. Ia tidak ada disini. Lihat! Inilah 
tempat mereka membaringkan Dia.” 
(Markus 16:6). Hari Jumat, tanggal 9 
April 2021, keluarga besar SMA Kristen 
Petra 4 bersama-sama merayakan 
Paskah 2021 secara virtual. Ibadah 
dan perayaan ini masih sama dengan 
tahun lalu, yang harus dilakukan secara 
virtual karena masih dalam situasi 
pandemi. Puji Tuhan, ibadah dan 
perayaan Paskah ini berjalan dengan 

Paskah merupakan peristiwa penting bagi umat kristiani, yaitu 
mengenang dan memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 
Selain pelaksanaan ibadah, perayaan Paskah juga identik dengan 

games yang dikemas sedemikian rupa agar memberikan pemahaman yang 
lebih simpel dan menyenangkan akan makna Paskah. Momentum perayaan 
Paskah harus disambut meriah dan penuh sukacita oleh semua insan 
kristiani, seperti yang tertulis dalam Yohanes 20:20b, yang mana murid-
murid yang melihat Tuhan Yesus pada saat itu, mereka bersukacita. Masa 
pandemi bukanlah sebuah hambatan bagi kita semua untuk tetap merayakan 
hari Paskah. Oleh karena itu, kami sebagai warga SMA Kristen Petra 1 yang 
berazaskan nilai-nilai kristiani, patut menyelenggarakan berbagai acara 
sebagai ungkapan syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada 
kita, serta berusaha untuk mengisi perayaan ini dengan kegiatan-kegiatan 
yang bermanfaat.

Tanggal 9 April 2021, kami semua memulainya dengan ibadah Paskah 
melalui Zoom dengan tema “Merayakan Kehidupan”. Ibadah dipimpin oleh 
tim dari Nafiri (pengurus persekutuan doa) dan berkolaborasi dengan tim 
INRI (pengurus majalah sekolah) dalam membuat musikalisasi puisi. Tak 
lupa juga, ada penampilan dari guru-karyawan SMA Kristen Petra 1 yang 
memberikan persembahan pujian. Setelah ibadah, acara dilanjutkan dengan 
berbagai lomba, yaitu Colour of Easter, Eggciting TikTok (membuat video 
TikTok), Answer the Rabbit (kuis melalui Kahoot), Guesster (permainan tebak 
kata), dan Winner Rabbit Dinner (permainan PUBG). Kami semua sangat 
bersukacita mengikuti rangkaian acara perayaan Paskah tahun ini, meskipun 
masih dilakukan secara daring. Selamat Paskah untuk kita semuanya!

di Tengah Pandemi

hikmat dan lancar. Sebagai umat kristiani, 
Paskah merupakan salah satu hari 
penting agama yang perlu dimaknai dan 
dirayakan. Sebelum Paskah dirayakan, 
umat menjalani masa pra-Paskah, yang 
dimaknai bahwa pada masa pra-Paskah 
menjadi masa pertobatan dan pemurnian 
diri, hingga pada peristiwa kematian dan 
kebangkitan Tuhan Yesus.

Bertolak dari peristiwa penting 
di atas, tema Paskah kali ini adalah 
“Merayakan Kehidupan”. Ibadah dilayani 
oleh Pdt. Firmanda Tri Permana, S.Si.Teol. 
dari GKI Sepanjang. Beliau mengatakan 
bahwa sebagai manusia ciptaaan Allah 
yang paling sempurna di antara makhluk 
hidup yang lain, manusia tetap memiliki 
kelemahan dan kekurangan masing-
masing. Tidak ada satu pun manusia 
yang sangat sempurna. Setiap manusia 
memiliki luka dan kesedihan yang 
tidak sama satu dengan yang lain. Luka 
atau kesedihan bisa datang kapan pun 
waktunya dan di mana pun tempatnya. 
Kondisi ini sering membuat manusia 
hilang harapan dan tidak lagi memiliki 
rasa percaya diri, bahkan kehilangan 
kekuatan untuk memercayai Sang Tuhan 
yang sudah berkorban di kayu salib demi 

mencintai manusia.
Pengorban dan kematian Kristus 

adalah bukti nyata kasih-Nya yang 
besar bagi setiap orang yang percaya 
kepada-Nya. Kematian Kristus bukanlah 
kematian yang sia-sia, melainkan 
kematian yang sangat berharga. Semua 
yang Kristus alami memberi jalan bagi 
umat untuk dibenarkan, disucikan, dan 
ditebus, hingga menjadi milik kepunyaan 
Allah sendiri. Terlebih pada masa 
pandemi saat ini, kerap kali yang muncul 
adalah keluhan, kesedihan, ataupun 
keterpurukan yang menguasai hati. 
Bersama Tuhan yang bangkit, kita pun 
akan bangkit dari semua keadaan itu.

Ibadah dan perayaan Paskah SMA 
Kristen Petra 4 juga dilengkapi dengan 
memberikan berbagai lomba, di 
antaranya Easter comic, Easter creative 
music, Easter greeting card, orasi, dan 
TikTok. Lomba ini diikuti oleh para 
siswa dengan antusiame yang tinggi, 
sehingga menjadikan suasana lomba 
makin meriah. Karena itu... sekarang, 
dengan iman, marilah kita terus datang 
dan mendekat kepada Bapa, hidup 
menjadi umat perjanjian baru, dan terus 
bergairah untuk hidup bagi Kristus!
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dengan Penuh Sukacita



Pada tanggal 20 Maret 2021, kami 
mengikuti lomba Food Technology 
Rally Games (FTRG) 2021 yang 

diselenggarakan oleh Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Kami 
mengetahui info lomba itu melalui akun 
instagram SMA Kristen Petra 3 yang 
aktif dalam memberikan info, baik info 
kegiatan sekolah maupun event yang 
diadakan oleh universitas-universitas. 

Food Technology Rally Games

Sharing
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Acara sharing alumni dan bimbingan karier merupakan kegiatan yang 
diselenggarakan seusai siswa kelas XII mengikuti Ujian Satuan Pendidikan 
Berbasis Komputer dan Smartphone (USPBKS). Acara ini ini memiliki tujuan 

agar para siswa kelas XII mendapatkan gambaran tentang kehidupan perkuliahan 
yang akan mereka lalui nantinya. Kegiatan dilaksanakan melalui Zoom pada tanggal 
5, 12, dan 19 April 2021, pukul 08.15, yang mengundang alumni SMA Kristen Petra 2 
sebagai narasumber.

Narasumber dari sharing alumni adalah Michael Hans yang merupakan alumnus 
tahun 2005. Ia banyak menceritakan pengalaman hidupnya sejak di bangku sekolah 
hingga meraih kesuksesan di bidang hukum yang ia tekuni hingga saat ini. Tentunya 
apa yang sudah dialami pada masa sekolah dahulu sangat bermanfaat untuk jenjang-
jenjang selanjutnya. Seperti di dunia perkuliahan, dibutuhkan kemandirian dan 
disiplin dalam berbagai hal. Hal tersebut sudah diajarkan sejak di bangku sekolah, 
dan ternyata sangat berguna di kehidupan hingga saat ini. Selain menceritakan 
pengalamannya, ia juga membagikan banyak tips untuk siswa-siswi Petra 2 yang akan 
memasuki dunia perkuliahan hingga kiat-kiat menuju kesuksesan. 

Kemudian ada juga sharing dari Steven Marcellino, alumnus tahun 2010. Steven 
kini berkarier di bidang bisnis di luar negeri. Saat SMA, ia mengikuti organisasi 
sekolah dan meraih juara dalam beberapa lomba debat. Hal ini ternyata turut 
menempa Steven pada masa kuliahnya hingga kini sukses di bidang pekerjaannya. 
Selain mereka berdua, ada juga sharing dari Calvin Nathan yang kini kuliah di 
Universitas Airlangga. Calvin menceritakan perjuangannya saat kuliah dan belajar 
mengembangkan diri dengan mengikuti kegiatan organisasi, termasuk juga cara 
membagi waktu dan menjaga keseimbangan dalam semua aktivitas yang diikutinya. 
Dengan adanya kegiatan sharing alumni dan bimbingan karier, siswa dapat 
termotivasi untuk melanjutkan cita-citanya hingga menuju kesuksesan.

Lomba tersebut diselenggarakan 
berdekatan dengan ujian kelulusan kelas 
XII. Walau pada saat itu kami berdua ada 
pada bulan-bulan ujian kelulusan kelas 
XII, kami tetap ingin aktif berpartisipasi 
mengikuti lomba. Lomba tersebut 
dilaksanakan selama dua hari, yaitu hari 
sabtu dan minggu. Sebelum mengikuti 
lomba, kami dituntun dan diberi arahan 
agar acara dapat berjalan dengan 
lancar.  Pada saat technical meeting 
tersebut, kami diberikan informasi 
mengenai syarat, ketentuan, peraturan, 
cara mengikuti  lomba, dan materi 
yang akan diujikan. Kami diberi kisi-kisi 
mata pelajaran Matematika, Fisika, 
Kimia, dan Biologi. Kami juga diberi 
materi mengenai teh, yang terdiri atas: 
asal-usulnya, cara pembuatan, jenis, 
kandungan, dan manfaat teh. Setelah 
mengikuti TM, kami berdua membagi 
tugas materi apa saja yang akan kami 
pelajari. Saya mempelajari kisi-kisi yang 
telah diberikan, dan Natalia membaca 
dan menghafalkan materi mengenai teh.  

Pada tanggal 20 Maret, kami 
berdua sudah siap mengikuti lomba 
tersebut. Awalnya kami nervous dan 
takut kalah. Kami  juga tidak menyangka 

bahwa lomba tersebut adalah lomba 
yang sangat mengasyikan. Lomba 
hari pertama adalah rally games, 
dengan salah satu lombanya adu cepat 
mengambil barang. Lomba tersebut 
menguji kecepatan dan ketepatan 
peserta. Walaupun sempat terjatuh 
ketika mengikuti lomba, saya tetap 
enjoy. Hari pertama ini kami dapat 
mengumpulkan poin sebanyak 1.642. 

Pada lomba hari kedua, kami 
berhasil mendapatkan poin 100. 
Lombanya adalah lomba menjawab 
dengan tepat secara bergantian dan 
mengerjakan teka-teki silang. Tim kami 
termasuk tim yang unggul karena kami 
aktif dalam menjawab pertanyaan 
yang diberikan ataupun diperebutkan. 
Puji Tuhan, kami meraih juara pertama 
dengan total poin 1.742. Padahal 
awalnya kami tidak menyangka akan 
menang. Melalui lomba ini, kami 
memperoleh sebuah pembelajaran 
bahwa: jangan pernah takut untuk 
mencoba karena kita belum tahu hasil 
akhirnya.

Oleh: Dewi S.U. & Natalia A.

Alumni
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By the Grace of God, Petra Acitya Christian Junior High 
School got its first international achievement just one 
day before the 70th anniversary of PPPK Petra. Christian 

Emanuelle, Daniel Richardo, and Alberto Sudarmadi, grade 
7 students, guided by Mr. Sebastianus Hardi S., S.Pd., had 
created an innovation called the smokeless stove. They 
created a simple stove from waste cans for the families in 
rural areas who still use traditional firewood stoves.

This stove is healthier compared to the traditional 
firewood stoves. It has a chimney connected to the water 
tank which allows the smoke, which consist of carbon 
dioxide, to be neutralized. Thus, people who cook do not 
inhale toxic carbon dioxide that can harm their lungs. It also 
heats the food effectively as the heat is maximized by the 
designed tube. It is proven by the generated vortex fire.

In the preliminary round, they presented their invention 
through a video and the committee published their video 
on social media as one of the semifinalists. Later in the final 
round, they presented it live through Zoom in front of the 
international judges. Finally, this innovation was granted the 

Pada tanggal 21 April 2021, kami 
sebagai tim OSIS SMP Kristen Petra 
3 mengadakan event BTS (Behind 

the Scene). BTS adalah suatu acara yang 
mana kami, OSIS dari sekolah swasta 
di daerah Surabaya Timur, berkumpul 
bersama dan saling membagikan cerita 
dan pendapat kita mengenai kondisi 
sekolah pada era pandemi COVID-19 
ini. Pertama, acara dimulai dengan 
sambutan dari Kepala SMP Kristen Petra 
3, Bu Nyoman, dan dilanjutkan dengan 
sambutan Ketua OSIS SMP Kristen Petra 
3. Untuk mencairkan suasana, kami 

Most Feasible Innovation Award in the International Kryative 
Innovation Awards 2021.

The smokeless stove got the Most Feasible Innovation 
Award because it can be easily implemented. Through this 
invention, Christian, Daniel, and Alberto, hope that they could 
inspire other students to use their creativity to be a blessing for 
people in needs.

 for Petra Acitya

bermain game yang bernama “iSPY”. 
Setelah bermain game, kami masuk ke 
dalam sesi I yang kami mulai dengan 
tema physical growth. Pada kesempatan 
ini, kami bercerita tentang kegiatan 
sekolah yang dilakukan untuk menjaga 
kebugaran tubuh selama pandemi, dan 
juga kendala yang dialami. 

Setelah membahas physical growth, 
kami membahas emotional intelligence. 
Di sini, kami menyinggung berbagai 
hal seperti mental growth, kesehatan 
mental, dan juga program-program yang 
setiap sekolah terapkan. Di tengah sesi, 

ada ice breaking. Kami bermain tebak 
lagu. Kami harus menebak tiga lagu, 
dan yang menang mendapatkan hadiah. 
Setelah itu, kami membahas tentang 
talent development, yaitu mengenai 
program sekolah untuk mengembangkan 
talenta siswa. Setelah itu, kami 
beralih membahas mengenai religious 
education. Kami membahas kegiatan 
keagamaan sekolah. Karena peserta 
yang berpartisipasi tidak hanya sekolah 
Kristen, kami pun belajar hal baru sedikit 
mengenai agama lain. Kemudian, kami 
membahas tentang academic excellent, 
yaitu tentang program dan prestasi 
setiap sekolah. 

 Usai itu, sesi pertama pun berakhir 
dan kami langsung lanjut bermain 
Kahoot dengan tujuh soal tersedia. Puas 
bermain, kami masuk ke sesi II. Kami 
mengajak peserta untuk melaksanakan 
kegiatan charity bersama, dengan 
cara membagikan masker. Setelah 
acara berakhir, kami pun masuk sesi 
pengambilan foto bersama melalui 
Zoom. 

Oleh: Laquisha Tiffany T.
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OOTD

Berkat Tuhan di Hari Paskah

Hai, guys! Perkenalkan namaku Naomi. Aku dari kelas VII-2 SMP Kristen Petra 
1. Kali ini, aku ingin berbagi pengalaman, nih, selama ikut perlombaan 
OOTD Kartini’s Day tanggal 21 April 2021. Awalnya, aku tidak ada rencana 

untuk ikut lomba ini. Tetapi, saat itu seluruh siswa SMP Kristen Petra 1 diwajibkan 
memakai baju adat atau batik. Jadi, saat itu aku hanya memikirkan memakai 
kostum dan atribut daerah yang ada di rumahku. Kebetulan saat itu aku punya 
hiasan rambut Bali dan kebaya modern. Aku berterima kasih kepada Ms. Ana dan 
Ms. Eli. Mereka yang memotivasiku untuk ikut lomba ini. Mereka bilang kalau 
kostumku bagus.

Foto OOTD peringatan Hari Kartini aku ambil di rumah temanku yang bernama 
Chena. Dia asli dari Bali. Rumahnya bertema Bali, dan juga memiliki pura (pura 
keluarga yang ada di pekarangan rumah) tempat dia dan keluarganya untuk 
berdoa. Dengan bantuan mama Chena, aku didandani seperti gadis Bali, bahkan 
rambutku juga dikepang ala Bali. Tidak hanya itu, aku dipinjami baju oleh Chena 
lengkap dengan aksesori rambut, bros baju, dan selendang berwarna pink yang 
diikat di bagian perut, termasuk juga bokor yang berisi bunga kamboja dan dupa 
yang dibakar. Hem... harum sekali baunya. Aku tidak menyangka sampai selengkap 
itu. Aku berpikir fotoku pasti akan sangat aesthetic.

Pura tempat aku foto, tidak sembarangan orang boleh masuk. Makanya aku 
hanya bisa foto dari kejauhan. Aku menghormati tradisi keagamaan mereka dan 
tidak ingin melanggarnya. Hormat-menghormati antarumat beragama harus tetap 
dijaga, agar Indonesia tetap satu dan kuat.

 Puji Tuhan! Saat pengumuman, di luar dugaan aku menang dalam lomba 
OOTD Kartini’s Day 2021. Terima kasih buat semua yang telah mendukungku 
dalam lomba kali ini. Sekian pengalamanku mengikuti lomba OOTD, maafkan jika 
ada kata-kata yang kurang berkenan, ya.... Tuhan Yesus memberkati.

Oleh: Naomi Cindy Novelina

Akhir Februari 2021, saya, Yoel 
kelas IX-6 dari SMP Kristen Petra 
5, diajak oleh teman saya, Jason 

Kuning Putro, untuk mengikuti S2LC 
2021 untuk pelajaran Biologi. Guru 
Biologi saya juga mendukung. Awalnya 
saya kurang berminat ikut karena 
waktunya dekat dengan ujian, sehingga 
persiapan lomba akan kurang maksimal. 
Namun, akhirnya saya memutuskan ikut. 
Waktu persiapan lomba hanya kurang 
lebih seminggu. Pada waktu senggang, 
saya berusaha untuk membaca soal-
soal ataupun materi Olimpiade Biologi. 
Pertemuan untuk membahas materi 
bersama guru hanya satu kali saja. 
Namun, saya dan Jason berusaha 
mempelajari materi lomba dengan baik 
dan berdoa kepada Tuhan agar diberi 
hikmat untuk mengikuti lomba ini.

Pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 
2021, kami mengikuti babak penyisihan 
di sekolah. Setelah berdoa, kami pun 
mengerjakan seratus soal pilihan 
ganda dalam waktu 90 menit. Puji 
Tuhan, kami lolos ke babak perempat 
final. Selanjutnya, kami mengerjakan 
tiga puluh soal isian yang terdiri atas 
soal kategori easy, medium, dan hard. 

Kartini’s Day

Sepuluh soal untuk tiap kategori. Pada 
tanggal 29 Maret 2021, peserta yang 
lolos ke semifinal diumumkan, dan kami 
berdua lolos. Kami mengucap syukur. 
Tanggal 3 April 2021, babak semifinal 
dimulai. Ada beberapa pos yang tiap 
posnya terdapat soal-soal yang harus 
dikerjakan. Sempat ada gangguan 
jaringan, namun kami tidak menyerah 
dan terus berharap kepada Tuhan agar 
diberi hikmat dalam menyelesaikannya. 
Malam harinya, kami diumumkan lolos 
ke babak final, sehingga kami belajar 
kembali untuk mempersiapkan 
besok.

Tanggal 4 April 2021, babak 
final lomba Biologi S2LC 2021, 
sekaligus pelaksanaan perayaan 
Paskah. Kami berharap agar 
melalui Paskah ini, 
kami diberkati oleh 
Tuhan dalam 
menghadapi babak 
final ini. Babak 
ini menggunakan 
sistem tanya jawab 
langsung oleh panitia, 
serta ada babak 
rebutan setiap beberapa 

saat. Setelah babak final berakhir, kami 
hanya bisa berdoa dan berharap bisa 
menang. Akhirnya... pada siang hari, 
panitia mengumumkan bahwa Yoel 
Epafroditus Hariyanto dan Jason Kuning 
Putro meraih Juara III. Puji Tuhan! Meski 
masih dalam masa pandemi dengan 
segala keterbatasan yang ada, kami 
bisa memuliakan nama Tuhan untuk 
memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. 
Terima kasih dan Tuhan memberkati. 
Amin.
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Bulan April 2021 merupakan bulan 
yang spesial dan istimewa, karena 
banyak momentum besar yang 

diperingati di SD Kristen Petra 13. Wah, 
apa saja itu? Pada kesempatan ini, kami 
mengadakan Celebrating Happiness 
yaitu serangkaian acara seperti bazar 
virtual, ibadah dan perayaan Paskah, 
peringatan Hari Kartini, perlombaan 
untuk tiap jenjang, dan acara puncaknya 
adalah HUT ke-70 PPPK Petra. Acara ini 
dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021. 

Sebelumnya, sekolah telah 
mengumumkan kegiatan bazar 
virtual dengan mengirimkan link 
pemesanan dan juga katalog online. 
Wah! Banyak macam makanan dan 
minuman yang ditawarkan. Bazar ini 
dilakukan bertujuan untuk membantu 
teman-teman dan orang-orang yang 

Celebrating Happiness

Storytelling Podcast
Hai, teman-teman... ada sesuatu yang baru, lho, di perpustakaan 

sekolah kami. Perpustakaan SD Kristen Petra 12 mengadakan 
lomba storytelling podcast. Lomba ini diselenggarakan pada 

tanggal 19−30 Maret 2021. Apa sih lomba storytelling podcast itu? 
Ini adalah lomba menceritakan kembali suatu cerita yang direkam 
dalam bentuk audio. Keren, kan? Lebih keren lagi, teman-teman bisa 
mendengarkan cerita dari para peserta lomba tersebut menggunakan 
aplikasi Spotify. Penasaran, kan...! Yuk, kita dengarkan berbagai 
cerita menarik dengan membuka link: https://open.spotify.com/
show/6kfnO2byJ40mFd69o0gmpN?si=nCo1V3jpRj6UysDGqvEUrA.

Tanggal 5 April 2021, dilakukan launching Spotify ini, sekaligus 
pengumuman pemenang lomba. Dari tiap jenjang, dipilih satu 
peserta terbaik. Berikut para pemenang lomba storytelling podcast. 
Kimberly (I-C) dengan judul buku cerita Little Red Riding Hood. 
Gede Rakta (II-A) dengan judul buku cerita Buku 100 Cerita Rakyat 
Nusantara - Terjadinya Danau Toba. Kayla (III-A) dengan judul buku 
cerita Malin Kundang. Abigail Sifra (IV-B) dengan judul buku cerita 
Legenda Batu Menangis. John David (V-B) dengan judul buku cerita 
Goob and His Grandpa. Daniel (VI-B) dengan judul buku cerita 
Petualangan Qonita. Selamat, ya... buat semua teman yang telah 
berhasil dalam lomba storytelling podcast. Buat teman-teman yang 
belum berhasil, tetap semangat, ya...!

Teman-teman, walaupun masih di tengah pandemi, kita harus 
terus berkarya dan kreatif. Jika kalian suka membaca buku cerita, 
tidak ada salahnya untuk merekam ceritanya, seperti lomba 
storytelling podcast ini. Asyik, kan... jika kita mengetahui banyak 
cerita dari buku-buku yang ada. Sebab di dalam setiap cerita, kita bisa 
mendapatkan pesan berharga atau bermakna buat kita.

membutuhkan di sekitar kami. 
Sedangkan untuk 

pelaksanaan lomba dalam 
rangka memeriahkan HUT 
ke-70 PPPK Petra ke-70, 
ada berbagai lomba untuk tiap 
jenjang, antara lain lomba drawing, 
poetry, greeting card, 3D art, 3D wall 
magazine, dan healthy food decorating 
competition, yang semuanya memiliki 
tema HUT ke-70 PPPK Petra. Acaranya 
sangat seru, lho... karena kami ambil 
bagian dalam HUT PPPK Petra melalui 
kreativitas kami. Dari tiap lomba, dipilih 
enam juara terbaik serta dua belas juara 
hiburan yang diumumkan pada tanggal 
22 April 2021. Kiranya masa pandemi 
ini tidak menyurutkan semangat kita 
untuk tetap berbagi dan berkarya. Tuhan 
memberkati.
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Serunya Field Trip!

Tangguh, Berani, dan Rela Berkorban

Kami... pramuka Indonesia, manusia Pancasila…. 
Itulah sepenggal lagu tentang pramuka yang sangat 
menginspirasi kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 9 sebagai 

generasi penerus bangsa yang harus memilki jiwa Pancasila, 
serta setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Oleh karena itu, pada hari Jumat, tanggal 16 April 
2021, sekolah kami mengadakan kegiatan persari yang diikuti 
oleh seluruh siswa kelas IV. 

Hore…! Ini dia kegiatan yang kami tunggu-tunggu. Dengan 
penuh semangat dan sukacita, kami mengikuti kegiatan persari 

“Selamat pagi, Anak-Anak…! Mau 
ke mana, ya, kita hari ini? Waah... 
udaranya cerah sekali, ya! Kita 

jalan-jalan, yuuk..!” Itulah sapaan yang 
selalu aku ingat dari bapak dan ibu guru. 
Nah, pada hari Jumat, tanggal 16 April 
2021, kami, siswa-siswi kelas I, II, dan 
III SD Kristen Petra 11, mengikuti field 
trip ke Taman Safari Prigen, Jawa Timur. 
Hooreeeee...!!! Aku bersorak kegirangan. 

Hari itu, persiapan sudah kulakukan 
sejak pagi. Aku mengenakan kaus putih, 
topi, sepatu kets, tisu basah, serta 
menyiapkan bekal makanan ringan dan 
minuman. Waaahhh... tak lupa masker, 
dong! Untung mama ingatkan aku. Kini, 
aku siap mengikuti acara field trip ini 
dengan hati yang senang. Bagaimana, ya, 
acaranya? Mmm… pasti menarik!

Saat yang ditunggu itu pun tiba. 
Bapak dan ibu guru menyapaku dengan 
sangat ramah. Mereka juga mengenakan 
kaus, topi, sepatu kets, dan membawa 
ransel. “Anak-anak, siapa yang mau ikut 
ke Taman Safari Prigen? Di sana banyak 
binatang yang mungkin juga belum 
kita kenal, lho! Taman Safari Prigen 
menduduki deretan atas sebagai tujuan 
wisata. Karena selain lokasinya yang 
mudah dijangkau, Taman Safari juga 
menyajikan informasi dan edukasi fauna 
yang menghibur. Sehingga cocok sekali 
dijadikan lokasi field trip bagi siswa-siswi 
SD Kristen Petra 11.” Begitulah guruku 
menerangkan kepada kami. Aku jadi 
semakin penasaran. Kemudian, bapak 
dan ibu guru mengajak kami bersiap 
untuk berangkat menuju ke Taman 
Safari. Perjalanan kami lakukan bersama-
sama. Bahkan selama perjalanan, bapak 
dan ibu guru mengajak kami mengobrol 
dan memberikan berbagai macam kuis 
yang menarik, sehingga tak terasa kami 
sudah sampai di tujuan.

Di sana, kami disambut oleh tour 
guide dan diajak berkeliling. Ada banyak 
binatang yang sudah kami kenal, namun 

ada juga 
yang belum. 
Senang sekali 
rasanya. Walau 
acara ini dilakukan secara virtual, 
bapak dan ibu guru mengemas acara 
ini dengan sangat bagus, sehingga aku 
merasa benar-benar berada di Taman 
Safari. Terima kasih, Bapak dan Ibu guru! 
Pengetahuanku kini menjadi bertambah. 

secara virtual. Kegiatan diawali dengan upacara bendera yang 
sangat hikmat. Setelah itu, ada sambutan dari kepala sekolah 
dan kakak-kakak pembina yang sangat luar biasa, sehingga 
makin membakar semangat kami. Pada kegiatan persari selalu 
ada permainan yang menarik, yang mana semua regu saling 
berkompetisi untuk mengumpulkan poin terbanyak, sehingga 
anggota tiap-tiap regu harus mampu bekerja sama dengan 
baik untuk mencapai tujuan bersama. 

Kami begitu asyik mengikuti permainan dalam setiap pos, 
hingga tidak terasa waktu kami dalam kegiatan persari sudah 
habis. Yahh... sayang sekali kami harus mengakhiri kegiatan ini, 
padahal sangat seru dan menyenangkan sekali. Suka dan duka 
bercampur jadi satu, sehingga membuat suasana kelompok 
menjadi sangat hidup.

Melalui kegiatan persari, kami dapat belajar tentang 
banyak hal, seperti: melatih kedisiplinan, melatih kerja sama, 
melatih konsentrasi, menghargai orang lain, serta patuh dan 
taat pada aturan. Selain itu, kami juga belajar menjadi siswa 
yang tangguh, berani, dan rela berkorban pada era digital ini. 
Mari teman-teman, kita bersama-sama menjadi pramuka yang 
semakin tangguh. Semangat!

Pramuka Milenial:
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Seuntai Kasih untuk Saudara

Semangat Hari Kartini

Hai, teman-teman semua! Wah... sudah bulan April, nih! 
Kalian tahu gak, sih, ada salah satu pahlawan bangsa 
yang kita peringati pada bulan ini? Ya, betul! Bulan 

April ini kita memperingati Hari Kartini. Oleh sebab itu, mulai 
tanggal 24 Maret hingga 10 April 2021, SD Kristen Petra 10 
mengadakan beberapa lomba dalam rangka memperingati 
Hari Kartini. Ada bermacam lomba yang dapat diikuti oleh 
siswa, di antaranya: lomba membuat quotes, lomba menulis 
indah surat Kartini, dan lomba foto Kartini. Lomba-lomba 
tersebut diadakan secara virtual, namun para siswa tetap 
sangat antusias dalam mengikutinya. Antusiasme ini dapat 
terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftar untuk 
mengikuti tiap-tiap lomba. Selamat, ya, buat para pemenang! 
Bagi yang belum menang, jangan patah semangat, yaa..! Tetap 
berjuang dan tetap semangat! Selamat Hari Kartini, semuanya!

Ajarilah kami ini saling mengasihi... 
Ajarilah kami ini saling 
mengampuni... Ajarilah kami 

ini kasih-Mu, ya Tuhan... Kasih-Mu 
kudus tiada batasnya.… Hai, apa kabar! 
Berjumpa kembali dengan sahabatmu 
dari SD Kristen Petra 1. Teman-teman, 
pernahkah kalian mendengarkan alunan 
syair lagu di atas? Hehehe... kalian pasti 
bisa menyanyikan lagu ini. Ayo kita 
nyanyikan bersama, dan renungkan 
setiap syairnya, pasti kita bisa merasakan 
betapa besarnya kasih Tuhan Yesus 
kepada kita. Awal bulan April 2021, 
kita memperingati Jumat Agung hingga 
Kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat Agung 
memperingati kematian Yesus di atas 
kayu salib, dan Paskah memperingati 
Tuhan Yesus bangkit dari kematian. 
Tuhan Yesus berkorban mati di kayu salib 
untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak 
ada kasih mana pun yang mau berkorban 
untuk kita selain kasih Yesus. Nah, tugas 
kita adalah mencerminkan kasih Tuhan 
melalui kehidupan kita yang nyata 
seperti halnya yang telah dilakukan oleh 
guru dan karyawan sebagai perwakilan 
dari SD Kristen Petra 1. Kira-kira kegiatan 
apa, sih, yang sudah mereka lakukan? 
Kita simak, yaa…!

Pada hari Jumat, tanggal 9 
April 2021, para guru dan karyawan 
berkunjung ke Panti Asuhan Cinta Kasih 
Ibu Teresa yang ad di daerah Surabaya 
Barat. Tentu saja kunjungan ini dilakukan 

dengan memperhatikan protokol 
kesehatan. Rata-rata penghuni panti 
adalah anak-anak yang tidak memiliki 
orang tua, tetapi ada juga dari mereka 
yang dititipkan karena alasan kondisi 
ekonomi orang tua yang tidak sanggup 
untuk merawat mereka. Pukul 10.00, 
rombongan tiba dan disambut dengan 
penuh sukacita oleh pengurus dan 
sejumlah anak-anak panti. Kunjungan 
diawali dengan kegiatan ibadah yang 
dipimpin oleh Ibu Jeane Rini P., S.Si., dan 
dilanjutkan dengan penyerahan paket 
bantuan sebagai tanda kasih bahwa SD 
Kristen Petra 1 juga bisa menjadi saluran 
berkat dari Tuhan Yesus kepada sesama. 
Terlihat keceriaan di raut wajah mereka. 
Setelah berbincang sejenak dengan 
beberapa pengurus panti, rombongan 
segera pamit untuk kembali beraktivitas 
di sekolah. 

Teman-teman, 
melalui kegiatan ini kita 
dapat belajar untuk 
selalu bersyukur. Iya! 
Bersyukur memiliki 
orang tua yang telah 
memberikan kasih 
sayang dengan tulus 
kepada kita. Sesuai 
dengan sepuluh 
perintah Allah 
khususnya perintah 
yang ke-5, yaitu: 
“Hormatilah ayahmu 

dan ibumu”, maka kita wajib menuruti 
nasihat yang diberikan oleh orang 
tua kita. Bersyukur atas segala yang 
kita miliki, karena hidup akan terasa 
lebih indah. Salam sehat dan Tuhan 
memberkati. Amin.
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Berbagi merupakan bentuk 
kepedulian yang diberikan kepada 
orang lain yang membutuhkan. 

Berbagi itu indah karena dapat 
memberi kebahagiaan. SD Kristen Petra 
7 mengadakan kegiatan bazar online 
dalam rangka memperingati Paskah. 
Kegiatan ini diadakan pada hari Senin, 
tanggal 5 April 2021, diikuti oleh seluruh 
siswa kelas I-VI. 

Dalam bazar ini, para siswa 
memesan makanan dan minuman 
melalui brosur yang dibagikan melalui 
grup WhatsApp. Para siswadan orang 
tua dapat memilih lalu memesan 
makanan serta minuman yang mereka 
suka. Pada hari yang sama, para 
siswa juga mengikuti kegiatan lomba 
Paskah. Para siswa kelas I-II ikut lomba 
mewarnai gambar yang bertema Paskah, 
sedangkan siswa kelas III-VI ikut lomba 
menghias telur Paskah. Bapak dan 
ibu guru juga tidak mau ketinggalan. 
Mereka dengan penuh semangat 
menyiapkan pesanan makanan dan 
minuman sehingga para orang tua dapat 

Sharing is Caring

Mengenal Masyarakat
di Pesisir Pantai Kenjeran

Tidak terasa, pandemi COVID-19 sudah kita rasakan selama satu tahun. Kita 
harus bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk mencegah penyebaran 
COVID-19. Pepatah mengatakan: Ada banyak jalan menuju Roma, yang artinya 

ada banyak cara untuk meraih sesuatu asalkan kita mau berusaha. Seperti kegiatan 
field trip yang dilakukan secara virtual, adalah salah satu cara kami untuk lebih 
memamahami pembelajaran secara nyata. 

Virtual field trip kelas IV SD Kristen Petra 5, siswa diajak oleh para guru 
berkunjung ke pantai Kenjeran. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 April 2021. 
Tidak hanya mengenal keindahan alam saja, tetapi kami mengenal kegiatan ekonomi 
yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pantai. Teman-teman, apakah kalian tahu 
kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pantai? Orang-orang yang tinggal 
di pesisir pantai biasanya melakukan kegiatan menangkap ikan atau yang sering 
disebut sebagai nelayan. Sumber daya alam yang tersedia membawa manfaat secara 
ekonomi. Selain pemandangan pantai yang indah, terdapat juga Pasar Sentra Ikan 
Bulak yang menjual hasil laut, seperti ikan. Tidak hanya berupa ikan segar, tetapi 
produk olahan ikan juga ada, seperti ikan asap, ikan asin, dan kerupuk ikan. Di pantai 
Kenjeran, kita juga bisa melihat langsung orang-orang yang sedang mengolah ikan 
asap. Berikutnya, kami berkunjung ke sentra pengrajin kerang. Di tempat ini, kalian 
bisa membeli oleh-oleh aksesori atau hiasan yang terbuat dari kerang. 

Kami belajar bahwa alam yang ada di sekitar kita ternyata dapat mendatangkan 
berkat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah 
menganugerahkan alam kepada kita semua. Ayo, kita jaga kelestariannya...!

mengambilnya tepat waktu di 
sekolah, sesuai dengan jadwal 
yang sudah ditentukan. 

Para siswa mengikuti semua 
kegiatan dengan antusias. Ini terlihat 
dari kreativitas seluruh siswa dalam 
lomba mewarnai dan lomba menghias 
telur. Hasil karya mereka sangat indah. 
Puji Tuhan! Kegiatan bazar online dan 
lomba Paskah berjalan dengan lancar. 
Semua orang tua ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan ini. 

Hasil dari kegiatan ini 
disumbangkan ke panti asuhan dalam 
bentuk bingkisan sembako, melalui 
kegiatan Bakti Sosial Paskah yang 
diadakan pada hari Jumat, tanggal 
16 April 2021. Ada dua panti asuhan, 
yaitu Panti Asuhan Kamang Immanuel 
dan Panti Asuhan Kasih Agape. Karena 
situasi pandemi belum berakhir, kegiatan 
ini pun hanya diwakili oleh beberapa 
guru. Kehadiran bapak dan ibu guru 
disambut hangat oleh anak-anak dan 
pengurus panti. Kegiatan yang diadakan 
di panti adalah penyerahan sumbangan 

dan doa bersama. 
Itulah serangkaian kegiatan 

Paskah pada tahun ini. Sederhana, 
namun sangat berkesan. Semua dapat 
berbagi kasih kepada sesama yang 
membutuhkan. Sharing is caring, and 
sharing is love. 
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Halo, teman-teman! Apa kabar kalian semua? Semoga semua sehat 
dan bersukacita selalu, meskipun kita masih belajar secara online, 
ya! Perkenalkan, namaku Kenzie, siswa KB B dari KB Kristen Petra 1. 

Pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2021, ibu guru mengumumkan akan ada 
lomba menghias telur Paskah bersama orang tua dalam rangka memeriahkan 
Paskah. Semua bahan-bahan lomba sudah disiapkan dari sekolah, sehingga 
mama tinggal mengambil bahan-bahan lomba tersebut di sekolah. 

Ketika hari Sabtu dan Minggu, aku dibantu oleh mama dalam menghias 
telur Paskah di rumah. “Ayo, Kenzie, kita menghias telur Paskah!“ kata 
mama. Setelah mandi dan sarapan, kami berdua langsung mengambil lem, 
gunting, serta semua bahan-bahan yang sudah diambil dari sekolah. Mama 
membantu aku menggunting, dan aku menempel hasil guntingan. Aku 
juga mencoba menggunting sendiri, lho... meskipun hasilnya tidak sebagus 
guntingan mama. Tetapi paling tidak... aku mau mencoba sendiri. Teman-
teman juga bisa mencoba menggunting sendiri, tidak usah takut pegang 
gunting, tetapi harus didampingi mama, yaaa!

Akhirnya, telur Paskah yang aku hias bersama mama sudah selesai. 
Senang sekali rasanya! Tanggal 5 April 2021, adalah saat yang ditunggu-
tunggu, yaitu pengumuman pemenang lomba, yang diumumkan setelah  
ibadah dan perayaan Paskah secara online bersama seluruh siswa KB-TK 
Kristen Petra 1. Ternyataaa... aku berhasil meraih Juara I, lhooo! Rasanya 
senang dan bahagiaaaaaa sekali! Nah, teman-teman, sekian dahulu 
ceritaku. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap berdoa, ya, 
teman-teman! Sampai jumpa...!

It’s Passover Day

Setiap hari raya membuat hatiku 
berbunga-bunga. Aku selalu 
menantikan kejutan apa yang akan 

kudapat, baik dari mama, papa, maupun 
ibu guru di sekolah. Pada bulan April, 
ada Hari Raya Paskah. Hari raya umat 
kristiani dalam rangka memperingati 
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Aku 
selalu bertanya kepada mama, mengapa 
Tuhan Yesus mati di kayu salib? Mama 
pun mencari video, dan kami menonton 
film tentang kematian dan kebangkitan 
Tuhan Yesus. Mama menjelaskan bahwa 
Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa 

umat manusia. Tetapi, kita 
jangan bersedih karena 
Tuhan Yesus bangkit pada 

hari yang ketiga.
Bagai gayung 

bersambut, mama 
melihat pengumuman 

dari sekolahku, yakni 
KB-TK Kristen Petra 13, 
dan mengatakan kalau 
ada lomba-lomba untuk 
merayakan Paskah. Hatiku 
gembira, dan langsung 
meminta mama untuk 
mendaftarkan diri 

mengikuti lomba menghias 
telur. Kami langsung mencari ide dan 
merancang apa yang akan kami buat 
dengan telur plastik ini. Wah, ternyata 
teman-temanku dari kelas TK A lainnya 
juga ikut mendaftar lomba menghias 
telur, sedangkan kakak-kakak TK B lomba 
bercerita tentang Paskah, dan adik-adik 
KB mengikuti lomba kolase gambar telur 
dengan biji-bijian. 

Setelah mendapat ide, kami 
menyiapkan segala peralatan dan 
perlengkapan yang dibutuhkan. Kami 
mulai menghias telur plastik yang kami 
dapat dari sekolah. Oh, iya... tidak lupa, 

mama menyiapkan peralatan untuk 
merekam, karena dalam persyaratan 
lomba harus mengirimkan video proses 
pembuatan untuk penilaian kerja sama 
antara anak dan orang tua. Aku sangat 
bersemangat mengikuti lomba ini. 
Setelah selesai, aku mempresentasikan 
hasil karya di depan kamera. 

Ketika hari pengumuman tiba, hatiku 
berdebar-debar, tidak sabar mendengar 
siapa saja pemenangnya. Aku berdoa 
dalam hati, “Tuhan, aku ingin menang, 
walau bukan Juara I, tetapi aku ingin 
menang.” Akhirnya nama-nama para 
pemenang pun mulai disebutkan. Puji 
Tuhan, aku berhasil menjadi pemenang! 
Terima kasih Tuhan, mama, dan papa 
yang telah membantuku. Piala ini 
adalah milik kita bersama. Satu hal yang 
kupelajari saat menghias telur adalah 
adanya sebuah kehidupan di dalam telur 
yang suatu saat nanti akan menetas. 
Demikian pula Tuhan Yesus, walau sudah 
mati di kayu salib dan dikuburkan, pada 
hari yang ketiga Tuhan bangkit, hidup, 
dan naik ke surga. Tuhan Yesus telah 
mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan 
Yesus telah mati untuk kami semua. 
Happy Passover Day, everyone! He is 
risen. Yes, He is.

Telur
Paskahku



Shaloom...! Halo, teman-teman semua! Berjumpa lagi bersama 
dengan kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 7. Pada bulan 
April, kita bersama-sama memperingati Paskah. Ya, Paskah yang 

kita peringati setiap tahunnya, yang mana kita ikut mendengar cerita 
mengenai Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-
dosa manusia. Lalu, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kita 
merayakannya bersama-sama sebagai Hari Raya Paskah.

 KB-TK Kristen Petra 7 melaksanakan kegiatan ibadah Paskah 
bersama seluruh guru dan siswa pada hari Selasa, tanggal 13 
April 2021, secara virtual melalui Zoom. Walaupun hanya 
secara virtual, tetap tidak menyurutkan semangat kami 
untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kegiatan 
diawali dengan menyanyikan puji-pujian dan berdoa. Setelah 
itu, kami bersama-sama mendengarkan firman dan cerita 
yang disampaikan oleh Kak Danny. Yaaa! Kak Danny Nobert 
memimpin kegiatan ibadah Paskah kami pada kali ini.

Senang sekali! Kak Danny mengajak kami bermain sambil 
memahami firman Tuhan serta menceritakan kebaikan dan 
pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, anak-anak-Nya. Betapa 
senangnya kami menjadi anak yang disayang oleh Tuhan 
Yesus. Kami ingin bisa terus menjadi anak baik yang disayang 
oleh Tuhan Yesus.

Lalu, kegiatan ibadah kami kali ini ditutup dengan berdoa dan 
memuji kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa dalam kegiatan kami 
yang lain, teman-teman! Selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sayang kita 
semua! Mari kita selalu semangat untuk menjadi anak yang baik 
dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa! Tuhan Yesus 
memberkati.

Merayakan Kehidupan

Yesus
Sang Shabat Sejati

Hai, teman-teman, pernahkah kalian memiliki sahabat 
yang sangat baik dan mengasihi kalian seperti seorang 
saudara? Sahabat yang seperti itulah yang disebut 

sahabat sejati. Aku dan teman-teman TK Kristen Petra 10 
memiliki seorang sahabat sejati. Namanya adalah Yesus. 
Ya, Yesus tidak hanya Tuhan yang kami sembah, tetapi juga 

seorang sahabat sejati. Kasihnya yang begitu besar telah 
membuat-Nya rela disalib demi menebus dosa kami semua. 

Yesus rela menyerahkan hidupnya agar kami semua dapat 
diselamatkan dari hukuman kekal. Oleh karena itu, pada 
tanggal 12 April 2021 lalu, kami memperingati pengorbanan-
Nya di kayu salib dalam sebuah ibadah Paskah bersama. 
Kami melihat video tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus. 
Ada juga persembahan pujian dari teman-teman kelompok 
A dan B. Semuanya bersukacita memuji nama Tuhan. Saat 
mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak 

Danny Nobert yang menceritakan betapa besar kasih Tuhan 
kepada anak-anak-Nya, kami semakin merasa bersyukur. Kami 
merayakan kehidupan yang sudah ditebus di atas kayu salib. 
Tuhan Yesus sahabat kami, begitu mengasihi kami. Dialah sang 
sahabat sejati!
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Sandwich Buatanku

HUT PPPK Petra

Pada tanggal 22 April 2021 yang lalu, PPPK Petra tepat merayakan 
ulang tahun yang ke-70. Usia 70 tahun memang bukan usia yang 
muda. Namun justru pada usia ini, PPPK Petra semakin berjaya dan 

semakin menjadi berkat bagi sesama. Menyambut HUT ke-70 ini, PPPK Petra 
mengadakan berbagai kegiatan dan lomba yang juga diikuti oleh siswa, guru, 

dan karyawan KB-TK Kristen Petra 9, antara lain: lomba best supporter, lomba 
cipta dan baca puisi, lomba menulis artikel, serta lomba virtual vocal group.

Puji Tuhan, perwakilan dari KB-TK Kristen Petra 9 berhasil meraih beberapa 
gelar juara. Dalam lomba cipta dan baca puisi, Lovina (B1) meraih Juara IV, Kimiko 

(B2) Juara V, dan Atira (B3) Juara VI. Dalam lomba menulis artikel (siswa dan orang 
tua), Violin (B2) meraih Juara I. Dalam lomba virtual vocal group, guru dan karyawan 
KB-TK Kristen Petra 9 meraih Juara III.

Rangkaian perayaan ulang tahun PPPK Petra di KB-TK Kristen Petra 9 tidak 
berhenti sampai di situ. Pada tanggal 22 April 2021, KB-TK Kristen Petra 9 juga 
mengadakan kegiatan lomba menghias bento yang diikuti oleh seluruh siswa. 
Mereka beserta orang tua sangat bersemangat mengikuti kegiatan lomba ini, meski 
diikuti secara online. Acara berlangsung meriah dan lancar. Kegiatan lomba ini pun 
ditutup dengan sebuah video ucapan ulang tahun dari kepala sekolah, para guru, 
karyawan, siswa, dan orang tua KB-TK Kristen Petra 9. Seiring bertambahnya usia, 
semoga PPPK Petra semakin jaya, semakin maju, dan semakin menjadi berkat bagi 
sesama. Selamat ulang tahun, PPPK Petra tercinta!

Wah, buat sandwich! Asyikkk! Ya... hari Rabu, tanggal 21 April 2021, 
siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 11 mengadakan kegiatan wirausaha 
(entrepreneurship) membuat sandwich. Tetapi yang sehat (healthy 

sandwich), ya...! Harus ada sayurnya, seperti tomat, selada, dan mentimun. Bahan-
bahan lainnya adalah roti tawar, telur, keju, daging asap atau beef burger, saus 
tomat, minyak goreng atau mentega, keju, dan sebagainya yang sesuai dengan 
kesukaan serta kreasi kita. 

Cara membuat sandwich mudah, lho...! Tetapi, kita masih perlu pendampingan 
dan bantuan dari orang tua, karena ada bahan ataupun peralatan yang bisa melukai 
kita, seperti pisau untuk memotong sayur, kompor, dan minyak yang panas untuk 
memasak. Oleh karena itu, teman-teman harus berhati-hati dan sabar saat membuat 
sandwich. 

Nah, mari kita mulai beraksi! Pertama, cuci semua sayur dan potong sesuai 
dengan selera kita. Lalu, goreng telur dan daging asap atau beef burger, bisa dengan 
minyak goreng ataupun mentega. Jangan lupa potong sayuran yang sudah disiapkan. 
Setelah itu, ambil dua lembar roti tawar dan olesi dengan mentega. Tambahkan 
sayur, telur, daging, keju, dan saus tomat. Bisa juga ditambah mayones. Nah... 
sandwich buatanku kini siap dimakan. Yummy! 

Teman-teman tidak boleh curang, ya...! Hehe..! Sayurnya juga harus dimakan, 
bukan hanya untuk hiasan, karena sayur-sayuran adalah makanan sehat yang  sangat 
bermanfaat untuk tubuh. Teman-teman, virus corona belum pergi dari negara kita, 
lho... jadi kita harus menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang sehat. 
Oke? Eits, jangan lupa... mama, papa, atau siapa pun yang mendampingi kita, 
dibuatkan juga, ya! Kegiatan kita kan wirausaha, jadi selain belajar memasak dan 
dinikmati sendiri, juga untuk menyajikan bagi orang lain. Hehehe...! Sampai jumpa, 
teman-teman! Tuhan memberkati kita semua.
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Belajar bahasa Inggris bukan hanya 
sekadar belajar bahasa, melainkan 
juga belajar tentang moral. Moral 

sangat penting bagi anak-anak usia dini. 
Dengan penanaman moral sejak dini, 
akan membentuk karakter anak menjadi 
baik. Pembelajaran bahasa Inggris di TK 
Kristen Petra 12 pada hari Selasa, tanggal 
19 April 2021, adalah melengkapi wajah 
“happy and sad” dan mewarnai gambar 
yang menunjukan sikap baik. Tema dari 
gambar tersebut adalah “Tidying Up”. 

Siswa diminta untuk melihat dua 
gambar yang berbeda, dan menceritakan 
perbedaan dari dua gambar tersebut. 
Siswa dengan cepat menjawab: “Picture 
number one shows a bad behaviour 
and picture number two shows a 
good behaviour.” Karena siswa sudah 

Tidying Up

Kartini dan Petra Tumbuh Bersama

Halo, teman-teman! Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan 
sehat, ya! Pada kesempatan kali ini, kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 5, 
ingin membagikan pengalaman saat mengikuti kegiatan lomba mading yang 

diadakan oleh sekolah kami. Lomba mading kali ini bertemakan “Kartini dan Petra 
Tumbuh Bersama”.

Kira-kira apa, ya, maksudnya? Seperti yang teman-teman tahu, bahwa pada 
tanggal 21 April kita merayakan Hari Kartini. Kartini atau yang biasa dikenal dengan 
nama R.A. Kartini, adalah seorang pahlawan wanita yang memperjuangkan 
kesetaraan hak kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Berkat jasa dari Kartini, hari 
ini kita semua (kaum perempuan) dapat merasakan hal yang sama dengan kaum laki-

laki, di antaranya kita dapat belajar, pergi ke sekolah, dan bekerja. Selang satu 
hari setelahnya, tepatnya tanggal 22 April 2021, kita juga merayakan Hari 

Ulang Tahun ke-70 PPPK Petra, tempat kita belajar dan bersekolah. 
Kartini dan Petra sama-sama berjuang untuk menjadikan kita semua 
menjadi anak-anak yang pandai. Kartini berjuang pada masa lalu dan 
kemudian dilanjutkan oleh Petra pada masa sekarang ini. Oleh karena 
itu, untuk memperingati Hari Kartini dan HUT ke-70 PPPK Petra, 
sekolah kami mengadakan lomba mading dengan tema “Kartini dan 
Petra Tumbuh Bersama”.

Kami sangat antusias mengikuti kegiatan lomba kali ini. Pada 
kesempatan ini, kami tidak berlomba sendirian, tetapi juga dibantu 
oleh mama atau papa. Bersama dengan mama atau papa, kami 
saling berdiskusi dan membuat mading bersama-sama. Hasil karya 
kami sangat bagus dan kreatif, lho, teman-teman! Ada beragam 
bentuk dan model. Kami senang sekali mengikuti kegiatan lomba 
ini. 

Karena jasa dari R.A. Kartini, hari ini kami dapat menuntut ilmu. 
Kami pun percaya, melalui Petra, kami dapat meraih impian kami. 
Happy birthday, PPPK Petra... teruslah berjuang dan tetaplah menjadi 
berkat bagi banyak orang! Tuhan Yesus memberkati.

mengenal kedua gambar tersebut, 
tugasnya adalah memberikan “happy 
face” untuk gambar yang menunjukan 
perilaku yang baik, dan “sad face” untuk 
gambar yang menunjukkan perilaku 
buruk. Pada gambar pertama, terdapat 
anak-anak yang sedang melukis, 
tetapi ketika selesai melukis, mereka 
membiarkan barang-barang yang dipakai 
untuk melukis diletakkan di atas meja 
begitu saja tanpa dibereskan. Pada 
gambar kedua, ada anak-anak yang 
sedang melukis, tetapi setelah melukis, 
mereka membersihkan barang-barang 
yang dipakai. Setelah melengkapi wajah 
pada dua gambar tersebut, siswa lalu 
mewarnai gambar yang menunjukkan 
perilaku baik. Ternyata, mereka dapat 
mewarnai dengan antusias dan rapi!
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