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Selamat berjumpa kembali dengan kami 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan Juni 
2021. Tak terasa, perjalanan mengarungi 
tahun ajaran 2020/2021 telah sampai di 
garis finis. Meski pandemi masih belum usai, 
para siswa Petra tetap memiliki semangat 
tinggi menimba ilmu, baik dalam kegiatan 
pembelajaran secara online maupun 
berbagai kompetisi akademik/nonakademik, 
seperti yang telah kami rangkum bagi 
Anda dalam Buletin Gema Petra edisi kali 
ini. Beberapa di antaranya adalah belajar 
budaya Korea, mengasah jiwa entrepreneur 
melalui webinar bersama alumnus, virtual 
field trip, belajar budaya Indonesia, belajar 
saling menghargai di tengah perbedaan, 
serta mengasah talenta dalam lomba dance.  

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan Juni 
2021 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Demam Korea atau Korean Wave 
makin marak berkembang di 
tanah air. Hal ini dapat dilihat 

dari betapa banyak peminatan di 
kalangan remaja saat ini, baik itu K-pop, 
K-drama, K-food, dan lain sebagainya. 
Hal ini tentunya membawa dampak 
bagi remaja, antara lain pada pola pikir, 
sikap, dan memberikan pengetahuan 
serta wawasan terbuka bagi remaja. 
Tak dipungkiri, begitu juga dengan SMA 
Kristen Petra 4.

SMA Kristen Petra 4 juga 
berusaha menyelaraskan kebutuhan 
dan perkembangan saat ini dengan 
minat kaum muda. Sekolah berusaha 
memfasilitasi hal tersebut dengan 
menjalin kerja sama dengan KSI (King 
Sejong Institute) Universitas Kristen 
Petra dalam pengadaan kelas Korea, 
yang mana para siswa diberi kesempatan 
untuk belajar bahasa Korea yang sesuai 
dengan kaidah yang benar.

Tak hanya bahasa, para siswa juga 
diajak untuk mengenal budaya Korea 

Learning

Pasar murah merupakan kegiatan yang diselenggarakan rutin setiap tahun 
oleh OSIS SMA Kristen Petra 2 dengan bimbingan bapak dan ibu guru guna 
membantu warga yang berada di lingkungan sekolah, dengan menjual paket 

sembako dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini sebelumnya diadakan rutin 
hingga tahun 2019 saat sebelum ada pandemi. Pada tahun 2020, kegiatan ini belum 
bisa diadakan karena ada lonjakan kasus COVID-19 di Surabaya. Pada tahun 2021, 
kegiatan ini dapat terlaksana dengan tertib karena warga ataupun panitia sudah 
mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk 
mengantisipasi terjadinya penularan virus. Sekolah membagi dalam lima kloter 
pengambilan paket sembako, sehingga mengurangi potensi kerumunan.

Panitia menyediakan kupon sebanyak 184 yang dibagikan ke warga untuk 
ditukarkan dengan paket sembako seharga Rp25.000,00 yang berisi minyak goreng, 
gula, mi instan, dan lain-lain. Paket sembako ini berasal dari setiap siswa kelas X 
dan XI yang tergerak hatinya untuk berbagi dengan sesama. Hasil dari penjualan 
paket sembako ini nantinya akan digunakan untuk membantu saudara-saudara 
yang ada di panti asuhan dan panti wreda/jompo. Melalui kegiatan ini, siswa dapat 
ikut merasakan kebahagiaan indahnya berbagi dengan orang-orang di sekitar yang 
membutuhkan karena terdampak pandemi yang masih terus berlangsung. Semoga 
kegiatan ini dapat berlangsung kembali pada tahun mendatang sehingga makin 
banyak orang yang mendapatkan berkat Tuhan yang disalurkan melalui SMA Kristen 
Petra 2.

Pasar Murah

Korean Culture
dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dengan 
adanya kelas Budaya. 
Pada kesempatan 
kali ini, para siswa 
berkesempatan mengikuti kegiatan 
budaya yang dilaksanakan pada hari 
Sabtu, tanggal 8 Mei 2021. Kegiatan ini 
diikuti oleh 34 siswa, dengan agenda 
kegiatan membuat pewangi berbentuk 
hanbok dan dilaksanakan via daring 
dengan media Zoom. 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam 
pembuatan pewangi berbentuk hanbok 
sendiri sangatlah mudah. Segala bahan 
dasar telah diberikan dari KSI ke para 
siswa dan guru pendamping, sehingga 
hanya perlu mempersiapkan alat/bahan 
pelengkap seperti gunting dan lem/
isolasi yang sebagian besar memilikinya.

Sebelum merangkai pengharum 
ruangan hanbok ini, guru KSI terlebih 
dahulu menjelaskan sejarah singkat 
dari hanbok tersebut. Selain sejarah 
singkat, guru juga menjelaskan berbagai 

macam potongan dan lapisan yang ada 
di dalam hanbok. Penjelasan dari guru 
KSI termasuk singkat, tetapi jelas hingga 
dapat menarik perhatian para siswa 
yang mengikuti kegiatan ini dengan baik. 
Saat tiba waktunya untuk merangkai 
pengharum, guru juga menjelaskan 
selangkah demi selangkah secara 
perlahan dan jelas, sehingga para murid 
dapat dengan mudah mengikutinya.

Pada akhir pertemuan, kegiatan ini 
tidak lupa juga didokumentasikan dalam 
bentuk foto bersama dengan hasil karya 
siswa. Meskipun acara diselenggarakan 
oleh sekolah di luar jam sekolah, namun 
membawa rasa senang dan ringan 
yang berdampak baik bagi siswa. Jika 
selanjutnya ada kegiatan lagi, jangan 
lupa untuk ikut, ya! Semangat...!



Hari Rabu, tanggal 21 Aril 2021, ada 
yang berbeda di SMA Kristen Petra 
1. Nuansa warna-warni terpancar 

melalui pakaian yang digunakan oleh 
para guru dan karyawan. Sempat muncul 
pertanyaan: ada apa dengan hari itu? 
Saat warna-warni itu terfokus pada 
bentuk kebaya yang digunakan oleh ibu-
ibu guru dan karyawan, terbukalah hati 
kami tentang sebuah nama, Ibu Kartini. 
Kembali pertanyaan muncul dalam 
benak kami: apakah hanya sekadar 
kebaya yang kami ingat tentang sosok 
tersebut? 

Kebaya memang menjadi mindset 
utama ketika kami mendengar nama 
Ibu Kartini. Namun pada tahun ini, kami 
bersyukur memiliki kesempatan lebih 
untuk mengenang jasa beliau tidak 
hanya sekadar akan hal kebaya. Ada 
perjuangan hebat yang belum kami 
sadari atas sosok wanita yang lahir pada 
tanggal 21 April 1879 ini. Perjuangan 
kesetaraan gender atas kami, kaum 
wanita di Indonesia. Lewat pemikiran 
dan karyanya, Kartini mencoba untuk 
mewujudkan keinginannya menjadikan 
wanita Indonesia memiliki kesempatan 
untuk berkembang dengan keahlian 
masing-masing. 

Dalam pemikiran tersebut, SMA 
Kristen Petra 1 berupaya menghadirkan 
refleksi perjuangan beliau melalui 
sebuah tampilan karya di media sosial 
YouTube. Susunan acara yang diawali 
dengan pembawaan doa oleh Ibu Ayu 
Priska Puspita Erene sebagai pembawa 
acara. Dipadu dengan alunan musik 
Jawa, membuat nuansa Jawa Tengah 

Ketika “Kartini” 

sebagai tempat kelahiran beliau semakin 
bisa kami rasakan. Sambutan Ibu 
Elisabeth Dian Pujilestari, S.Pd., M.M. 
selaku kepala sekolah, menjadi penyejuk 
kaum wanita untuk terus berjuang dan 
berkarya pada masa pandemi ini. Acara 
mengalir apik dengan tampilan film 
dokumenter tentang siapa sebenarnya 
Ibu Kartini, bagaimana latar belakang 
kehidupan beliau, hingga cita-cita beliau. 
Penghayatan yang baik juga ditampilkan 
oleh para siswi dengan berbagai 
tampilan seni, seperti nyanyian, tarian, 
ataupun puisi. Penghayatan menjadi 
semakin mendalam dengan kemunculan 
quotes tentang Ibu Kartini dari para 
siswa. Pada bagian tampilan quotes ini, 
panitia melibatkan para siswa untuk 
membuktikan bahwa perjuangan wanita 
juga membutuhkan dukungan pria-pria 
hebat sebagaimana Ibu Kartini juga 
sangat didukung oleh ayah dan suami 
untuk terus mewujudkan impiannya. 

Hal yang tidak kalah menarik dari 
peringatan Hari Kartini kali ini adalah 
munculnya talk show dari para wanita 
hebat di SMA Kristen Petra 1. Ibu Ester 
Prasetyawati sebagai pembawa acara, 
mengangkat topik-topik obrolan santai 
namun tetap bermuatan 
kehebatan para wanita, 
dengan para narasumber 
Ibu Endang Sri Redjeki, 
Ibu Nenni Kristina, dan 
Ibu Bertha Dwi Christina 
yang mewakili para guru 
wanita pada masanya. 
Mereka menceritakan 

bagaimana usaha untuk mencapai 
setiap cita-cita dan upayanya untuk 
tetap menjadi wanita berprofesi 
guru tanpa mengesampingkan peran 
mereka sebagai ibu atau anak yang 
membanggakan bagi keluarga. Kehadiran 
Melisa Priscilia sebagai perwakilan 
siswa dengan segala argumen yang 
disampaikannya, membuat acara talk 
show ini menjadi semakin bermakna.

Tanpa kami sadari, perjuangan 
Kartini tidak hanya sekadar kami ingat 
dengan balutan kebaya atau nyanyian 
merdu yang berjudul “Ibu Kartini”. 
Namun, lebih pada segala bentuk ide, 
pemikiran, cita-cita, kerja keras, dan 
semangat pantang menyerah untuk 
mewujudkan setiap impian yang kami 
miliki. Selamat Hari Kartini 2021! 
Semangat Kartini tak pernah pudar. 
Indonesia menunggu karya kami.

Berkarya di SMA Kristen Petra 1
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Sembari mempersiapkan 
diri menghadapi berbagai 
pelaksanaan ujian akhir kelas 

XII, kami bertekad untuk berpartisipasi 
pada kompetisi yang diselenggarakan 
oleh Universitas Kristen Petra, yaitu 
Tourism Rally Exploration (TREX) 2021. 
Kompetisi ini dilaksanakan secara 
daring dengan mengangkat tema “The 
Hidden Gem”. Tim kami beranggotakan 

siswa kelas XII, di antaranya: David 
Vincentius, Zefanya Isaac, Aaron Jordan, 
Vellycia Noviani, dan Eugenia Audrey. 
Meskipun kami harus tetap serius dan 

fokus mempersiapkan diri menghadapi 
USP dan EHB-BKS sebagai tahapan ujian akhir, namun kami 
berkomitmen untuk tetap memberi yang terbaik melalui 
kompetisi ini. Setidaknya ini merupakan kesempatan meraih 
prestasi pada semester terakhir kami.

Putaran pertama kompetisi ini menghadirkan webinar 
tentang Jurusan Pariwisata Universitas Kristen Petra dan 
wawasan mengenai boardgame. Hal ini menjadi pengetahuan 
baru yang menarik untuk kami ketahui. Khususnya bicara soal 
boardgame, kami baru memahami jika permainan itu tak 
hanya seperti monopoli dan ular tangga, namun ada banyak 
lagi permainan sejenis lainnya, mulai dari yang sederhana 
sampai yang paling rumit dan menegangkan. Tentu saja, 
di putaran pertama ini kami dijelaskan mengenai detail 
perlombaan yang kami ikuti. Kami diminta membuat sebuah 
boardgame tentang pariwisata Indonesia, terutama hidden 
gem atau destinasi wisata Indonesia yang masih ‘tersembunyi’ 
atau belum banyak diketahui masyarakat. 

Mencari ide permainan merupakan hal yang 
paling sulit dalam pembuatan boardgame kali ini. Kami 

mengeluarkan berbagai ide masing-masing, dan 
mendiskusikannya dalam kelompok. Lalu 
setelah kurang lebih satu minggu, akhirnya 
ketua kami, David, mengusulkan ide 
yang menurut kami merupakan ide yang 

unik dan asyik untuk dimainkan. 
Boardgame itu disebut “The 
Dark Passenger”. Selama 
kurang lebih satu bulan, 
kami mengerjakan 
boardgame tersebut, 
mulai dari desain 
dan komponen fisik 

boardgame, video teaser, 
video penjelasan, hingga materi 
presentasi.

Tidak hanya membuat 
boardgame, kami juga mengikuti 

The Dark Passenger 

rally game secara online di putaran 
kedua TREX 2021. Berbagai game 
mengenai pariwisata Indonesia, kami 
ikuti bersama kakak panitia dan tim-
tim peserta yang lain. Ternyata, banyak 
destinasi wisata Indonesia yang sangat 
keren tetapi belum kami ketahui. Berbagai 
aspek pariwisata juga kami ketahui dari 
rally game ini, seperti kuliner Indonesia, 
bangunan-bangunan arsitektur, musik dan 
tarian daerah, dan masih banyak lagi.

Setelah kurang lebih satu bulan, 
akhirnya putaran ketiga TREX 2021 dapat 
kami ikuti dengan baik. Kami dan tim-tim lain 
mempresentasikan karya-karya yang telah dibuat di hadapan 
dewan juri dan kakak-kakak panitia. Entah ini merupakan 
suatu keuntungan atau kerugian, tim kami mendapat giliran 
presentasi terakhir sebagai penutup sesi presentasi yang 
menegangkan. Melihat karya-karya dari tim lain, ada kalanya 
kami menjadi kurang percaya diri dan takut. Namun, pastinya 
kami sudah tidak dapat mengambil langkah mundur. Kami 
saling mengingatkan satu dengan yang lain, “Yang penting 
usaha dan berdoa, menang kalah, urusan nanti.” “Nggak 
menang nggak apa-apa, kita have fun aja. Kenangan terakhir 
sebelum lulus.”

Puji Tuhan, para juri memberikan komentar yang positif 
dengan mengatakan bahwa tema yang kami ambil unik 
dan berbeda dari tim lain. Beberapa acara dan mini games 
diadakan setelah presentasi untuk mencairkan ketegangan 
peserta. Setelah itu, pengumuman yang ditunggu-tunggu 
pun datang. Kami sangat kaget dan senang saat meraih Juara 
III dalam kompetisi TREX 2021 ini. Mungkin ini akan menjadi 
lomba terakhir kami pada jenjang SMA, sehingga kami merasa 
terharu karena dapat menorehkan prestasi pada 

momen ini untuk SMA Kristen Petra 5 dan 
memuliakan Tuhan lewat karya kami. 
Bersyukur bahwa sekolah memberikan 
dukungan penuh bagi seluruh siswa 
dalam pengembangan diri melalui 

berbagai ajang perlombaan, 
baik di bidang akademis 

maupun nonakademis. 
Hal ini tentu sejalan 
dengan salah 
satu aspek dalam 
pendidikan holistik 

P.E.T.R.A., yaitu Talent 
Development. Yuk, teman-
teman, tetap semangat 
sampai akhir, raih prestasi 
dan jadilah berkat!

oleh: Eugenia Audrey

@TREX 2021
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Menurut United Nations World 
Tourism Organization (UNWTO), 
kuliner menjadi salah satu 

objek wisata yang sangat menjanjikan 
dan menarik saat ini. Hal ini selaras 
dengan situasi yang ada di Indonesia, 
sehingga muncul banyak tempat makan 
baru di berbagai daerah, termasuk di 
Surabaya. Peluang ini juga dibaca oleh 
salah satu alumnus SMA Kristen Petra 3 
bernama Dick Derian.

Dick Derian adalah alumnus yang 
sukses dalam bidang culinary business 
saat ini. Saat SMA, ia bukanlah siswa 
yang menonjol dalam bidang akademis, 
ia juga bukan siswa yang populer di 
antara teman-temannya, namun ia 
memang menyukai dunia kuliner sejak 
dahulu. Kecintaannya ini membawa Dick 
Derian pada profesinya yang sekarang.   

Kesuksesan yang ia raih saat ini, tak 
lepas dari proses yang begitu panjang 
dan melelahkan. Sebelum memulai 
bisnis kuliner, ia menempuh pendidikan 
di Sages Institute Surabaya. Setelah 
menyelesaikan studinya, Ia bekerja 
di beberapa restoran, salah satunya 
di Koi Desert Bar Sydney, Australia, 
milik keluarga salah satu chef terkenal 

What to Do to Start Culinary Business

Smatraga Life Skill Activity

Numerasi Awalnya saya mengetahui Lomba Olimpiade Numerasi Nasional dari Instagram, 
yang mana lomba ini diadakan oleh POSI (Pelatihan Olimpiade Sains 
Indonesia). POSI sendiri merupakan salah satu lembaga khusus pembinaan 

OSN dan AKM yang memberikan kemampuan dan pengalaman bersaing yang tinggi 
bagi siswa untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten/
kota, provinsi, nasional, ataupun prestasi lainnya, yang tenaga pelatihnya berasal 
dari beberapa universitas ternama, seperti Universitas Sumatera Utara, Universitas 
Negeri Medan, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas 
Gadjah Mada. 

Pada tanggal 8 April 2021, saya mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba 
tersebut melalui web dari POSI. Lomba diadakan secara online melalui web dari 
POSI pada tanggal 24 April 2021. Soal lomba berjumlah 50 soal dalam bentuk 
pilihan ganda. Soal yang diberikan sangat susah, dan saya hanya mampu menjawab 
setengah dari total jumlah soal. Setelah saya submit jawaban dan menunggu hingga 
beberapa jam, akhirnya nilai saya tercantum. Saya mendapatkan total nilai 115. Nilai 
tersebut termasuk dalam kategori nilai A. 

Pada tanggal 26 April 2021, hasil dari pemeringkatan nasional keluar. Puji 
Tuhan... saya meraih medali emas dan berada di peringkat 172 dari 7.261 orang. 
Jujur, raihan prestasi ini tidak membuat saya merasa bahwa kemenangan ini 
dikarenakan kepandaian saya, tetapi ini adalah anugerah dari Tuhan Yesus kepada 
saya untuk bisa berprestasi dalam olimpiade ini, karena Tuhan Yesus mengetahui 
keinginan saya untuk dapat bersekolah di luar negeri.
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Olimpiade

di Indonesia, Arnold Poernomo. 
Setelah beberapa tahun di Australia, 
ia pun memutuskan untuk pulang 
ke Surabaya dan mulai membuka 
bisnis kuliner. Namun rencananya 
tidak berjalan mulus, dan restoran 
pertamanya tutup. Pengalaman 
ini membuatnya mengevaluasi 
kekurangan apa yang ia miliki, 
dan mencoba lagi sampai 
pada akhirnya berhasil. Saat 
ini, ia memiliki satu restoran 
yang sudah bertahan selama 
kurang lebih dua tahun dan 
membawahi sekitar lima 
puluh karyawan. Ia pun terus 
mengembangkan usahanya 
tersebut.

Dengan pengalaman 
yang dimiliki, Dick Derian 
berpesan kepada adik-adik 
tingkatnya supaya mereka mulai 
menggali potensi yang dimiliki sebanyak-
banyaknya, sampai mereka menemukan 
satu yang betul-betul dicintai untuk 
kemudian dikembangkan. Tidak 
menutup kemungkinan kecintaanya 
tersebut dapat menjadi pekerjaannya 
kelak pada kemudian hari. Selain itu, 

Dick Derian juga menyampaikan supaya 
mereka memakai masa mudanya untuk 
hal-hal yang bermanfaat bagi masa 
depannya, jangan hanya bersenang-
senang. Mereka harus mulai merancang 
hari depan dengan baik saat ini, supaya 
bisa menikmati masa tua dengan 
sukacita.



Shalom, teman-teman semua! Pada 
masa pandemi seperti ini, open 
house merupakan kegiatan yang 

bisa dibilang sulit untuk diadakan. Tetapi, 
SMP Kristen Petra 5 tetap mengadakan 
virtual open house yang bertemakan “Be 
the Shine in Our Own Way”. Hari Selasa, 
tanggal 8 Juni 2021, SMP Kristen Petra 5 
mengadakan virtual c yang dimeriahkan 
panggung boneka dan berbagai isi acara 
yang lain seperti praktikum, kedatangan 
bintang tamu, serta penampilan bakat 
dari para siswa. Dalam panggung 
boneka ini, terdapat empat tokoh yang 
bernama Pinky, Wendy, Pacca, dan juga 
Elena. Mereka memiliki pertemanan 
yang seru dan menyenangkan untuk 
diikuti kisahnya. Panggung boneka 
ini mengisahkan tentang bagaimana 
kisah empat serangkai ini datang untuk 
melihat betapa bagus dan berbakatnya 
siswa-siswi SMP Kristen Petra 5.

Setiap siswa pasti memiliki talenta di 
dalam dirinya. Hanya saja, beberapa dari 
mereka masih malu ataupun tidak mau 
mengembangkannya. Di SMP Kristen 
Petra 5, para siswa difasilitasi agar dapat 
mengembangkan bakat yang dimiliki dan 
akhirnya mereka bisa menjadi berkat 
bagi orang lain serta dirinya sendiri. 
Seperti contohnya ada Tasya yang jago 
dance hingga menjadi pemenang dalam 
satu lomba dance yang diadakan oleh 
SMA Kristen Petra 5. Lalu juga ada Marco 
yang pintar bermain gitar dan menjadi 
pemenang di lomba yang diadakan oleh 
SMA Kristen Petra 5 juga. Kemudian 
Josephine dengan bakatnya melukis 
yang menghasilkan lukisan indah.

Beberapa kegiatan fun learning 
and interactive learning dalam open 
house ini adalah dengan melakukan 
berbagai percobaan sains. Kegiatan ini 
untuk menambah pengetahuan dan 
minat teman-teman yang bergabung 
dalam open house pada saat itu. 
Kegiatan semakin meriah disertai 
dengan kedatangan Mr. D dan kedua 
asistennya. Pada saat praktikum gelas 
bernada, kami memainkan alunan lagu 
“Si Semut yang Kecil” menggunakan 
gelas yang sudah diisi dengan air. Sangat 
menarik, bukan? Kami bersenang ria dan 
gembira bersama seluruh participants 
Zoom. Kegiatan selanjutnya, kami 
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mencampurkan air yang ada di botol 
air mineral dengan betadine, lalu 
menambahkan sebuah komponen 
rahasia. Tiba-tiba... larutan betadine 
tersebut menjadi bening seperti semula. 
Bagaimana bisa? Semua terkejut 
saat melihat hal itu. Namun, ternyata 
itu merupakan uji vitamin C yang 
diakibatkan oleh adanya reaksi redoks. 
Kami juga mengadakan science quiz yang 
berhubungan dengan praktikum gelas 
bernada dan iji vitamin C. Semua sangat 
antusias dalam menjawab science quiz. 
Banyak dari mereka menjadi paham, 
mengapa gelas yang diisi air bisa 
menghasilkan nada musik, dan mengapa 
larutan betadine itu menjadi bening 
seperti semula. 

Kemudian, sesi dilanjutkan dengan 
penampilan bintang tamu yang juga 
turut memeriahkan acara, yaitu Celine 
& Nadya. Siapa sih yang tidak kenal 
dengan penyanyi ini? Celine & Nadya 
membawakan lagu mereka yang 
berjudul “Lugu”. Suara tepuk tangan 
terdengar meriah, seluruh participants 
terlihat menikmati penampilan Celine & 
Nadya.

Ada sebuah kutipan menyatakan 
demikian: Hidup ini bercerita bukan 
tentang kita memiliki bakat atau tidak. 
Tetapi bercerita tentang apakah kita 
memanfaatkan bakat kita atau tidak. 
Selain sebagai acara promosi sekolah, 
melalui acara ini, kita juga diajak 
memaksimalkan 
seluruh talenta 
dan minat yang 
kita miliki, dan 
terutama juga 

mengembangkannya. Zaman modern 
seperti ini, banyak anak muda menjadi 
malas untuk mengembangkan bakat 
yang mereka punya. Edukasi seperti 
ini bisa membuka mata para generasi 
muda agar bisa mengembangkan talenta 
dari Tuhan sebagai ucapan syukur 
kita. SMP Kristen Petra 5 bukan hanya 
ingin mempromosikan sekolahnya 
melalui berbagai penampilan acara dan 
pembelajaran yang ditampilkan, namun 
juga memberikan edukasi melalui anak-
anak berbakat yang SMP Kristen Petra 
5 miliki, mengajarkan kepada generasi 
muda agar bisa mengembangkan talenta 
mereka.

Sungguh menyenangkan acara 
open house ini. Semua orang terkadang 
merasa tertawa saat melihat panggung 
boneka. Terkadang juga mereka fokus 
mengikuti praktikum yang diajarkan. 
Dan terutama mendapatkan satu 
pembelajaran penting, yaitu talenta 
berapa pun yang kita miliki, kita harus 
menggunakan dan memanfaatkannya 
agar dapat menguntungan bagi kita 
dan juga orang lain. Acara open house 
rasanya cepat berlalu. Kami semua 
masih ingin melihat empat tokoh boneka 
yang lucu dan juga talenta siswa-
siswi SMP Kristen Petra 5. Kami akan 
terus berharap akan ada open house 
lagi tahun depan, sehingga bisa terus 
mengedukasi kami. Travejes, yes we can! 

oleh: Jocelyn Gracia

& Bridging the Future



Funky Hops
The Return

Awalnya, kami mengetahui soal 
adanya lomba Petra Motion 
melalui media sosial. Kami begitu 

antusias untuk mendaftar lebih awal, 
yang kemudian dibantu oleh sekolah 
untuk melakukan pendaftaran. Acara 
Petra Motion pada tahun 2021 ini 
konsepnya adalah “Come Back Home”. 
Bicara soal konsep, kami berpikir untuk 
langsung berdiskusi dengan Coach Hesl 
untuk menjadi coach guru kami. Tanpa 
Coach Hesl, kami tidak bisa menarikan 
tarian dengan konsep yang kreatif.

Latihan dimulai pada tanggal 17 
Maret 2021. Dikarenakan adanya 
pandemi COVID-19, pada mulanya 
latihan dilaksanakan secara online. 
Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021, 
kami mulai latihan offline. Kami latihan di 
rumah salah satu teman. Namun karena 
butuh cermin untuk membenarkan detail 
gerakan, kami pun menyewa studio. 
Jangan khawatir, karena kami selalu 
menerapkan protokol kesehatan dan 
tidak melepas masker selama latihan.

Saat kami sibuk berlatih, mama-
mama kami juga ikut membantu dalam 
hal pembuatan kostum. Ada satu bagian 
saat kami dance menggunakan baju 
hitam dengan garis-garis neon. Itu semua 
hasil kerja keras mama-mama kami yang 
sudah mengukur dan menjahit.
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Ujian Praktik

Ujian Praktik kelas VI SD Kristen Petra 13 pada tahun ini berbeda dari biasanya 
karena terdapat hal yang istimewa, karena dilakukan secara daring melalui 
Zoom. Hal ini karena dari semua rangkaian ujian untuk mencapai kelulusan, 

salah satu yang harus dilakukan oleh kelas VI adalah Ujian Praktik. Sehingga, pada 
masa pandemi seperti ini pun Ujian Praktik harus dilaksanakan. 

Sebelumnya, kami diminta untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan 
Ujian Praktik di rumah masing-masing. Secara bergantian, kami masuk ke kelas-kelas 
breakoutroom untuk presentasi Ujian Praktik sesuai dengan mata pelajaran yang 
diujikan. Mata pelajaran yang diujikan antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
dan Olahraga. Walau Ujian Praktik dilaksanakan melalui rumah masing-masing, tetap 
tidak menyurutkan semangat kami dalam mempersiapkan dan melakukannya.

Pada tanggal 15 April 2021, 
kami shooting di Belle Studio. Kami 
berkumpul pukul 12.30 karena harus 
menata rambut dan menyiapkan hal 
lainnya. Lanjut pada tanggal 18 April 
2021, kami dapat menyelesaikan hari 
terakhir shooting dengan bantuan dari 
orang tua, coach, dan videographer. Saat 
itu, kami tidak hanya shooting dance 
tetapi juga menyelipkan akting untuk 
semakin memaksimalkan 
hasil video.

Akhirnya, hari yang 
ditunggu-tunggu pun tiba. 
Kami menyaksikan Petra 
Motion 2021 melalui 
YouTube premiere di rumah 
masing-masing pada tanggal 
22 dan 23 Mei 2021. Sayang 
sekali karena durasi video 
kami yang kelebihan, kami 
mendapat pengurangan 
nilai dan harus turun dari 
Juara I ke Juara II. Namun, 
kami sudah sangat bersyukur! Seluruh 
kerja keras kami terbayarkan dengan 
memenangkan Juara II Petra Motion 
2021. Bukan hanya itu, kami juga dapat 
mengasah skill dance dan menambah 
kenangan yang berharga.

Terima kasih banyak untuk orang 
tua, coach sekaligus konseptor, yaitu 

Ko Hesl, videographer sekaligus editor, 
yaitu Ko Edope, guru-guru SMP Kristen 
Petra 1, dan teman-teman sekalian yang 
sudah mendukung tim Funky Hops! 
Semoga SMP Kristen Petra 1 dan kita 
semua bisa menjadi semakin sukses!

oleh: Vienna, Veriska, Hugo, dan Tiffany



Hari Hai, teman-teman semua! Dalam 
rangka memperingati Hari 
Pendidikan Nasional yang jatuh 

pada tanggal 2 Mei 2021, kami dari SD 
Kristen Petra 10 mengadakan berbagai 
aktivitas menarik, lho! Salah satunya, 
kami bersama-sama menyaksikan video 
salah satu tokoh penting di dalam dunia 

Sekolah kami memiliki berbagai 
kegiatan pembelajaran yang 
menyenangkan. Kami bisa belajar, 

menambah wawasan, serta melatih 
keterampilan. Salah satunya adalah 
kegiatan membuat telur asin yang 
dibimbing oleh para guru kami. Kegiatan 
pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 ini, 
diikuti oleh para siswa SD Kristen Petra 
11. Guru-guru kami mengajak kami 
untuk turut terlibat penuh dalam proses 
pembuatan telur asin. Wah, seperti apa, 
ya...? Yuk, kita ikuti!

Sebelum mulai praktik, semua 
siswa diberi penjelasan oleh guru kelas 
masing-masing seputar telur bebek, 
termasuk nilai gizi yang terkandung 
dalam sebutir telur bebek tersebut. 
Bu Anna, guru kelasku, memberikan 
pengarahan akan cara membuat telur 
asin tersebut. Kami juga melihat tutorial 
melalui YouTube. Kami masing-masing 
sudah menyiapkan empat buah telur 
bebek, garam krosok, bawang putih, 
bumbu rempah (opsional cabai, daun 
salam, daun jeruk, jahe, laos, dan daun 
serai secukupnya). Tempat/stoples yang 
dapat ditutup rapat (kedap udara) serta 
ampelasan/sabut cuci piring juga harus 
kami persiapkan. Kemudian, Bu Anna 
mulai memperagakan cara membuatnya, 
supaya kami lebih memahami. Wiiihhh 
sepertinya mudah! Setelah selesai, kami 

Belajar Membuat Telur Asin
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juga diberi catatan mengenai langkah-
langkah membuatnya. Kalian ingin tahu, 
kan! Begini langkah pembuatan telur 
asin:
1. Cuci bersih, kemudian ampelas 

telur bebek secara perlahan (tujuan 
diamplas supaya garam dan bumbu 
rempah dapat terserap dengan 
baik).

2. Larutkan garam dengan air dalam 
stoples yang akan dipakai, dan 
pastikan garam benar-benar larut.

3. Cincang kasar bawang putih.
4. Siapkan bumbu rempah 

secukupnya.
5. Masukkan bawang putih dan bumbu 

rempah ke dalam stoples, kemudian 
aduk hingga merata.

6. Masukkan telur secara perlahan, 
dan pastikan telur terendam secara 
menyeluruh. Jika dibutuhkan, tindih 
telur dengan plastik yang berisi air 
sehingga telur terendam dengan 
sempurna. Pastikan stoples tertutup 
rapat.

7. Rendam selama 10−14 hari.
8. Selama perendaman, jauhkan dari 

sinar matahari.
9. Setelah proses perendaman selesai, 

rebus/kukus telur menggunakan api 
kecil maksimal 45 menit.

10. Telur asin siap disajikan.
Waaaahhhh menyenangkan 

sekali, ya...! Setelah kami benar-benar 
memahami, aku bersama teman-teman 
segera mencoba untuk membuatnya. 
Mmm… ternyata tidak mudah, lho! Ada 
teman yang berhasil, namun ada juga 
yang belum berhasil. Meski begitu, kami 
terus mencoba dan berbagi pengalaman 
bersama teman-teman yang belum 
berhasil, yang akhirnya juga berhasil 
membuatnya. Horeee...!!! Berhasil! 
Berhasil! Yes! Terima kasih, bu guru... 
sudah memberikan pengalaman yang 
menarik sehingga pengetahuan kami 
juga bertambah.

pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. 
Beliau adalah bapak pendidikan 
Indonesia yang tidak kenal lelah dalam 
memperjuangkan kesetaraan martabat 
dan pendidikan bagi rakyat Indonesia. 
Selain memutar video tersebut, siswa 
juga diajak mengikuti kuis tentang 
Hari Pendidikan Nasional. Dengan 

menyaksikan video 
tersebut, para siswa 
diharapkan lebih 
bersemangat mengikuti 
pelajaran dan tidak 
mudah menyerah 
dalam menghadapi 
setiap tantangan. 
Tetap semangat, 
semuanya...!!!

Pendidikan

Nasional



Kalian penasaran nggak, kira-kira 
di mana kali ini kami (siswa-
siswi kelas V SD Kristen Petra 5) 

mengikuti kegiatan field trip? Hehe! 
Pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, 
kami mengikuti acara field trip ke Mini 
Agrowisata Surabaya. Walaupun field trip 
yang diadakan secara virtual, tentunya 
tidak mengurangi rasa sukacita dan 
kegembiraan kami untuk bermain dan 
belajar bersama melalui aplikasi Zoom. 

Banyak hal yang dipelajari dari 
virtual field trip kali ini. Mini Agrowisata 
letaknya di Kantor Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian (DKKP), Jalan 
Pagesangan II No. 56 Surabaya. Sebagai 
pemandu field trip seru kali ini, ada 
Ms. Desi, Ms. Sri dan Ms. Vitri. Diawali 
oleh Ms. Vitri yang mengajak ke area 
pembibitan anggrek dan tanaman 
tanduk rusa yang diambil di gunung, 
Ms. Vitri kemudian menjelaskan bahwa 
pembibitan anggrek bisa menggunakan 
beberapa media tanam, yaitu media 
tanam lumut, media tanam serabut 
kelapa, dan media tanam batok arang 
kayu. Selain itu, ruang tanaman anggrek 
juga diberi kipas angin agar menjaga 
kelembapan bunga-bunga anggrek serta 
tanaman tanduk rusa.

Setelah itu, kami jalan-jalan di 
kebun tabulampot (tanaman buah 

“Wah... tanaman hijau, segar, dan buahnya besar-besar, ya....”
“Terlihat sejuk... dan bahagia sekali hewan-hewan ternak di sana!”
“Waoow ada melon yang berbentuk hati!”

Virtual Field Trip
ke Mini Agrowisata

Doa untuk Bangsaku

Sudah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk 
Indonesia, yang membuat para siswa harus belajar di rumah secara online. 
Bagi siswa-siswa SD Kristen Petra 7, ada banyak kegiatan yang bisa diikuti selain 

belajar materi pelajaran sekolah. Salah satunya adalah proyek bersama 
orang tua, yang diikuti para siswa kelas III pada hari Sabtu, tanggal 
30 April 2021. Dalam kegiatan kali ini, para siswa membuat kartu doa 
dengan tema “Doa untuk Bangsaku”. Mereka juga memanjatkan doa 
yang intinya meminta kekuatan dan kemurahan Tuhan agar segera 
membebaskan dunia ini dari pandemi. Kegiatan ini juga didukung oleh 
para orang tua siswa masing-masing yang setia mendampingi dan 
membimbing mereka sehingga dapat bertumbuh dalam kehidupan 
rohani mereka.
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dalam pot). Di kebun ini, kami bisa 
belajar bagaimana menanam aneka 
tanaman buah yang bisa ditanam dalam 
pot, serta belajar tentang macam-
macam tanaman toga. Contohnya ada 
tanaman buah sawo, buah belimbing, 
buah nangka, dan lain-lain. Kemudian, 
ada juga tanaman toga yang artinya 
tanaman obat keluarga. Ternyata, 
tanaman toga memiliki banyak khasiat 
yang dimanfaatkan untuk kesehatan 
kita. Bapak Sukirno selaku pengurus di 
DKKP, memberikan penjelasan kegunaan 
tanaman toga, di antaranya: daun 
gondoruso berkhasiat menurunkan 
demam, daun gambang colok berkhasiat 
untuk menambah darah, daun aprika 
yang direbus dengan daun sirsat 
berkhasiat untuk mengobati diabetes, 
dan masih banyak lagi yang lain.

Lalu, kami jalan-jalan ke area kebun 
buah. Nah, yang menarik di sini adalah 
tanaman melon yang bisa dibentuk 
menyerupai bentuk hati. Di sebelahnya 
lagi ada area akuaponik. Akuaponik 
adalah media tanam baru, yaitu kolam 
ikan yang pada bagian atas air kolamnya 
ditanami tanaman seperti beras ataupun 
sayuran. Tanaman tersebut mendapat 
asupan gizi dan nutrisi dari kotoran- 
kotoran ikan yang ada di kolam tersebut. 
Menarik, bukan!? 

Sebagai penutup dari virtual field 
trip ini, kami diajak menjelajah area 
peternakan bersama Ms. Sri. Di area ini, 
kami bisa belajar cara beternak yang 
baik dan benar, mulai dari beternak 
ayam, kelinci, kambing, hingga sampai 
sapi sekalipun. Semuanya menarik untuk 
dipelajari, bukan?

Tentunya jika kalian ingin beternak 
dan bertanam, sesuaikan juga tempat, 
hewan yang diternakkan, dan tumbuhan 
apa yang akan ditanam. Hehehe...! 
Nah, itulah keseruan virtual field trip 
siswa-siswi SD Kristen Petra 5. Semoga 
pandemi ini lekas berlalu, sehingga 
kita bisa berkunjung dan belajar secara 
langsung di Mini Agrowisata Surabaya. 
Salam sehat!



Semangat
yang Tak Akan Pudar

Hai, teman-teman...! Tak terasa kita sudah berada pada penghujung tahun 
ajaran 2020/2021, dan sebentar lagi kita akan naik ke kelas selanjutnya. 
Pasti kalian semua senang, kan? Meskipun pada tahun ini kita belum pernah 

bertemu sama sekali dengan teman-teman di kelas, tetapi kita punya semangat 
yang sama untuk naik kelas. Aku juga merasakan semangat yang luar biasa dari 
teman-teman serta bapak dan ibu guru SD Kristen Petra 9 saat pelaksanaan 
PAT pada bulan Mei 2021 ini. Bapak dan ibu guru dengan sabar mendampingi 
kita semua saat pelaksanaan PAT. 

Aku belajar dibantu oleh mama dan papa di rumah, mempersiapkan diri 
untuk mengikuti PAT kali ini. Meskipun hanya mengerjakan soal melalui LMS, 
setiap hari kulihat melalui layar Zoom teman-temanku pun sudah siap mengikuti 
PAT, dan mereka sangat antusias mengerjakan setiap soal yang diberikan. Aku 
berharap nanti aku dan teman-temanku mendapat nilai yang baik supaya kami 
bisa naik ke kelas berikutnya. Kami berharap semangat yang kami miliki saat ini 
dapat terus bertumbuh ketika kami belajar di kelas yang baru pada tahun ajaran 
2021/2022.

Semangat selalu ya, teman-teman! Kita pasti bisa mendapatkan nilai yang 
baik asalkan mau berusaha dan berdoa. Jangan lupa kita harus tetap teliti saat 
mengerjakan soal-soal. Terima kasih, bapak dan ibu guru yang sudah mendampingi 
kami selama ini.

Meneladani Cita-Cita

Kartini

Ibu kita kartini... Putri sejati... Putri 
Indonesia... Harum namanya.... Itulah 
sepenggal lirik lagu “Ibu Kita Kartini” 

yang kami nyanyikan bersama-sama 
saat memperingati Hari Kartini secara 
virtual pada tanggal 21 April 2021. 
Selain menyanyikan lagu tersebut, 
bapak dan ibu guru mengajak kami 
untuk menyaksikan kilas balik sejarah 
Ibu Kartini. Wow... ternyata jasa beliau 
sangat besar pada bangsa Indonesia, 
khususnya kaum wanita.

Teman-teman penasaran, kan, 
bagaimana meriahnya peringatan Hari 
Kartini di SD Kristen Petra 12…! Yuk, 
kita intip Instagram sekolah kami! 
Di sana kita bisa melihat bagaimana 
meriahnya jalannya acara. Sekolah kami 
mengadakan lomba bercerita dengan 
tema “Sejarah Kartini” untuk siswa kelas 
I−III, dan lomba vlog bertema “Kartini 
Masa Kini” untuk kelas IV−VI. Video 
lomba harus kami upload paling lambat 
tanggal 12 April 2021. 
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Nah, teman-teman... 
inilah para jawara yang 
berhasil memenangkan 
lomba Hari Kartini! Given 
Enryl untuk kelas I, Graciella 
Kirana Atantri untuk kelas II, 
Jessica Trista Chrisvitania untuk 
kelas III, Andrew Christopher 
Lincoln untuk kelas IV, Raissa 
Alycia untuk kelas V, dan Daniel 
Nindya Priambada untuk kelas 
VI. Pengumuman pemenang 
ditayangkan lewat kanal YouTube 
sekolah kami, P’twelve Sidoarjo, pada 
tanggal 21 April 2021. Teman-teman 
yang juara mendapatkan sertifikat, 
piala, dan hadiah berupa lampu LED 
yang sangat indah. Bagi yang belum 
menang, tetap semangat untuk terus 
berkarya, ya...! 

Perayaan Hari Kartini memang 
selalu menumbuhkan rasa cinta dan 
semangat untuk berkarya bagi kita 
semua. Yuk, kita teladani cita-cita 

luhur Ibu Kartini supaya generasi muda 
bangsa semakin cerdas dan berpikiran 
maju. Kita semua harus terus produktif 
dan mengembangkan potensi yang 
kita miliki, meski pandemi COVID-19 
ini belum usai. Akhir kata, kami 
mengucapkan Selamat Hari Kartini buat 
kita semua, khususnya para wanita 
Indonesia!



Cute Caterpillar

Hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, ibu guru mengajak kami, para siswa KB B 
di KB Kristen Petra 13, membuat karya kreativitas dari kertas berwarna-
warni. Awalnya aku masih bingung, kertas-kertas ini mau dibuat apa? Aku 

pun sangat terkejut waktu ibu guru mengajak kami membuat bentuk ulat. Aku 
penasaran bagaimana cara membuatnya. Setelah melihat tayangan video tentang 
cara pembuatannya, aku langsung mengambil alat dan bahan serta mulai membuat 
bentuk ulat itu. Tentu saja, mama selalu mendampingiku saat belajar online sehingga 
menambah semangatku. Asyiikk!!! Akhirnya hasil karyaku berupa ulat yang lucu ini 
sudah jadi. Aku bangga sekali dapat menunjukkan ke mama secara langsung, bahwa 
aku dapat membuat hasil karya ini. 

Sebelum melakukan kegiatan, ibu guru juga menjelaskan kalau binatang ulat 
yang selama ini dianggap orang menggelikan itu, nantinya akan berubah menjadi 
kupu-kupu, lho! Dan proses itu disebut metamorfosis. Wah... hebat, ya! Ternyata 
ulat-ulat yang bentuknya lucu namun kerapkali membuat gatal saat bulunya terkena 
di kulit kita itu dapat berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Namun, 
semua hal itu tidak berjalan dalam waktu cepat, harus melalui berbagai proses. 
Bahkan, si ulat akan terbungkus dalam kepompong selama beberapa waktu 
lamanya sampai akhirnya tiba. Saat dia berusaha sendiri untuk keluar dari 
kepompongnya, ulat tersebut melakukannya tanpa bantuan dari sekitarnya. 
Pada saat dia berusaha sendiri untuk keluar dari kepompong, seluruh tubuhnya 
akan semakin kuat dan sayapnya dapat berkembang sempurna. Bagaimana jika 
seandainya ia dibantu keluar? Pastinya tubuhnya akan lemah dan sayapnya tidak 
akan berkembang sempurna.

Demikian juga kita... walaupun masih kecil, harus berusaha sendiri untuk 
menghadapi kesulitan kita, agar tubuh kita terlatih dan dapat berkembang 
sempurna. Wow! What a cute caterpillar it is!

Melayani dengan Pujian

Oleh kar’na kemurahan Tuhan, ‘ku ada sampai hari ini... Oleh kar’na kebaikan 
Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku…. Teman-teman tentunya bisa menyanyikan 
lagu ini, kan? Sebuah ungkapan syukur melalui pujian yang dipersembahkan 
oleh teman-teman kita, yaitu Edric Hansel Wiratama, Marsya Mayori Lianti, 
Gabriela Prasedion, Rhyne Nehemia, dan Zaifa Zaskia Hantoro dari SD Kristen 
Petra 1, dalam  pelayanan kebaktian secara virtual di GKI Ngagel Surabaya 
pada tanggal 16 Mei 2021.

Ibadah minggu tersebut mengambil bacaan firman Tuhan yang terdapat 
dalam Yohanes 17:6-19, yang mengajarkan kepada kita untuk saling 
memperhatikan dan saling melayani satu sama lain karena Tuhan Yesus 
terlebih dahulu melayani, memelihara, dan memperhatikan kebutuhan kita 
semua. Nah, teman-teman... Tuhan Yesus sudah memperhatikan, memelihara, 
dan melayani kita ... maka, apa balasan kita sebagai ungkapan syukur? Sebagai 
ungkapan syukur, kita dapat melakukan berbagai bentuk pelayanan. Salah 
satunya dengan mempersembahkan pujian, karena pujian mempunyai fungsi 
sebagai rangkaian dialog antara Tuhan dan umat-Nya. 
Bagaimana dengan pujian dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perwujudan 

ibadah yang sejati? Ternyata segala yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup ini 
adalah ibadah yang sesungguhnya, yang mana kita harus memuji, menyembah, 
berdialog dengan Tuhan, serta memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu, 
lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk sesama dengan hati yang tulus 
tanpa pamrih, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan hanya nama Tuhan 
Yesus yang dipermuliakan. Amin. Selamat melayani Tuhan Yesus.
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Kebudayaan Indonesia

Hai, teman-teman semua...! Apa kabar? Masih tetap semangat dan bersukacita, 
kan? Kali ini kami mau berbagi cerita pengalaman kami saat belajar dengan 
tema “Negaraku”, khususnya tentang kebudayaan Indonesia. Indonesia 

memiliki kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang diakui sebagai identitas 
nasional atau jati diri bangsa. Nah, di Indonesia, kita memiliki banyak sekali 
kebudayaan, mulai dari pakaian dan kain tradisional, rumah adat, tari tradisional, alat 
musik tradisional, hingga lagu-lagu daerah.

Pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, ibu guru mengajak kami, siswa-siswi TK 
A KB-TK Kristen Petra 1, untuk membuat batik motif jumputan dari kertas tisu. 
Pertama, kami siapkan dahulu bahan-bahannya, yaitu: pewarna yang diberi air dan 
kertas tisu.  Kali ini kami memakai tiga warna, yakni warna kuning, hijau, dan biru. 
Tiap-tiap warna ditaruh dalam gelas plastik kecil. Cara membuatnya, tisu dilipat 
menjadi bentuk segitiga, kemudian dicelupkan ke pewarna-pewarna tadi sampai 
semua bagian tisu terkena warna. Setelah itu, tisu dibuka kembali pelan-pelan, lalu 
dikeringkan. Selesai!  Wah, ternyata bagus sekali hasilnya teman-teman! Kami pun 
berhasil membuat motif batik jumputan! Seru sekali!

Tidak hanya membuat batik saja, ibu guru juga mengajak kami membuat 
miniatur rumah adat honai dari Papua yang terbuat dari kertas dan jerami. Rumah 
honai yang kami buat, atapnya berbentuk kerucut lalu ditempeli kertas dan jerami. 
Keren kan, teman-teman? 

Nah, itu tadi cerita kami! Bagaimana dengan teman-teman semua? Pasti sama 
serunya dengan sekolah kami. Oke, sampai di sini dahulu, teman-teman! Tetap 
semangat dan jaga kesehatan, ya! Bye...! Tuhan Yesus memberkati.

Together We Can

Shaloom. Halo, teman-teman semua! Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, 
ya...! Berjumpa lagi bersama kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 7. Baru-baru 
ini, sekolah kami mengadakan kegiatan yang seru, lho... yaitu Art, Science, and 

Charity Event “Together We Can” KB-TK Kristen Petra 7. Tepatnya pada tanggal 7 
Mei 2021. Dalam kegiatan ini, kami berkesempatan mengikuti beberapa lomba serta 
beragam kegiatan di dalamnya. Lomba-lomba yang dapat kami ikuti adalah Family 
Photo Contest untuk yang berusia 2–4 tahun, Science Vlog Competition untuk yang 
berusia 4–5 tahun, dan Story Telling Competition untuk yang berusia 5–6 tahun. 

Tidak hanya mengikuti lomba, kami juga diajak oleh bu guru untuk bermain 
game virtual dan melihat video sains bersama-sama. Waaaah kami jadi lebih 
tahu banyak hal, deh! Senang sekali saat mengikuti kegiatan kali ini karena kami 
berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman baru. Selain itu, kami juga 
melatih kepercayaan diri, menambah pengalaman, dan mengembangkan talenta 
yang sudah Tuhan berikan. 

Lihat! Keren-keren, kan, yang kami tampilkan? Itu semua juga karena berkat 
talenta yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Bahkan, kami yang masih berusia 
2 tahun juga tidak mau kalah untuk unjuk kebolehan dalam Family Photo Contest. 
Selain itu, kami yang mengikuti Science Vlog Competition juga berperan seolah-
olah kami menjadi ilmuwan cilik melalui percobaan sains sederhana. Whooooa... 
lihaaaat... percobaanku berhasil, lho! Tidak mau kalah dong untuk kami yang 
mengikuti Story Telling Competition, dengan bercerita pengalaman kami belajar dan 
bermain di rumah selama masa pandemi.

Nah, itu tadi kegiatan yang kami ikuti dalam serangkaian kegiatan Art, Science, 
and Charity Event “Together We Can”. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi, 
tetap semangat ya, teman-teman, untuk berkegiatan dan mengembangkan talenta 
yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sampai jumpa di kegiatan kami 
selanjutnya! Tuhan Yesus memberkati.
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Halo, teman-teman semua! Kali 
ini kami dari KB-TK Kristen Petra 
5 ingin berbagi pengalaman ikut 

kegiatan virtual field trip yang diadakan 
pada tanggal 20-21 Mei 2021. Saat itu, 
kami diajak oleh ibu guru pergi ke Wisata 
Edukasi Susu Malang dan ke Cimory, 
untuk belajar tentang pengolahan susu. 
Hmm... kira-kira susu sapi bisa dijadikan 
apa saja, ya? 

Pertama-tama, ibu guru mengajak 
kami mengunjungi Wisata Edukasi Susu 
yang ada di Batu, Malang. Tahukah, 
teman-teman... binatang apa ya, yang 
menghasilkan susu yang biasa kita 
minum? Ya, betul! Sapi. Sesampainya di 
Wisata Edukasi Susu, kami diajak untuk 
melihat sapi yang ada di sana. Sebelum 
bisa menghasilkan susu, sapi terlebih 
dahulu diberi makan rumput dan 
dirawat dengan baik, supaya susu yang 
dihasilkan juga semakin banyak. Sapi 
makan sebanyak dua kali sehari, yaitu 
pagi dan sore. Setelah diberi makan, sapi 
kemudian diperah. Saat akan memerah 

Belajar Pengolahan Susu

Hai, teman-teman! Coba lihat, aku punya sesuatu, lho...! Hari ini, kami 
dari Kelompok B TK Kristen Petra 10 membuat topi kreasi. Topinya bukan 
sembarang topi. Topi ini adalah topi khas dari suku Dayak yang ada di Pulau 

Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia. Cara membuatnya cukup sederhana. 
Pertama, siapkan kertasnya yang sudah sesuai dengan pola topi. Kemudian, tempel 
bulu-bulu yang sudah dibagikan oleh ibu guru. Tempel dengan rapi menggunakan 
lem, ya...! Lalu dihias sesuai dengan kreasi masing-masing. Boleh juga diberi gambar 
dan diwarnai. Setelah topi selesai dihias, rekatkan kedua bagian tepi dari topi itu. 
Nah, topinya sudah bisa kita pakai. Wah, bagus dan unik! Ternyata Indonesia itu 
punya banyak jenis topi daerah. Itulah yang kita sebut dengan keanekaragaman 
budaya. Sungguh... kami jadi semakin bangga menjadi anak Indonesia! Ayo, teman-
teman, kita jaga budaya bangsa Indonesia!

Ini Topi Kreasiku
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susu sapi, kita harus memastikan tangan 
kita sudah bersih, dan tidak lupa juga 
untuk membersihkan bagian puting 
pada susu sapi supaya tidak ada kuman 
atau kotoran yang masuk ke dalam susu 
saat sapi diperah. Setelah diperah, susu 
yang dihasilkan tidak boleh langsung 
diminum begitu saja lho, teman-teman! 
Susu sapi harus dimasak terlebih dahulu 
dan diberi gula. Setelah itu, susu sapi 
dapat diberi berbagai varian rasa seperti 
cokelat, stroberi, vanila, dan masih 
banyak lainnya. Susu memiliki banyak 
manfaat, di antaranya membuat tulang 
kita kuat, menjaga kesehatan tubuh, 
serta meningkatkan sistem imun pada 
tubuh kita. Setelah dari Wisata Edukasi 
Susu di Batu, ibu guru mengajak kami 
pergi ke Cimory untuk melihat hasil 
olahan susu yang lainnya. Ternyata, 
selain diolah menjadi berbagai varian 
rasa, susu sapi juga dapat diolah untuk 
menjadi yogurt serta keju.

Usai field trip, ibu guru mengajak 
kami untuk melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan kegiatan field 
trip kami ini. Adik-adik KB diajak oleh 
ibu guru untuk belajar bagaimana 
sih caranya memerah susu sapi yang 
terbuat dari sarung tangan yang 
diisi dengan air. Setelah itu, mereka 
diajak untuk minum hasil olahan 
yang terbuat dari yogurt. Sementara 
kakak-kakak TK A, diajak membuat 
es krim dari yogurt yang kemudian 
dihias dengan topping buah-buahan. 
Sedangkan kakak-kakak TK B diajak 

membuat oreo dessert dari yogurt. Wah, 
ternyata yogurt yang terbuat dari hasil 
olahan susu sapi sangat enak lho, teman-
teman! Selain enak, yogurt ternyata juga 
menyehatkan pencernaan kita. 

Kami senang sekali diajak oleh ibu 
guru mengikuti kegiatan virtual field 
trip ini! Selain dapat melihat binatang-
binatang yang ada di sana, kami juga 
belajar mengenai proses pengolahan 
susu dan hasil olahan dari susu sapi itu 
sendiri. Sekian cerita dari kami, dan 
nantikan cerita yang lain lagi. Sampai 
jumpa, teman-teman...! 



Surabaya Kotaku

Diiringi lagu “Rek Ayo Rek”, kami 
dari KB-TK Kristen Petra 11 
memulai perjalanan field trip 

keliling Kota Surabaya pada tanggal 10 
Mei 2021. Tentu saja secara virtual, 
teman-teman... karena sampai saat 
ini, kita masih harus #di_rumah_saja. 
Meskipun dilaksanakan secara virtual, 
kami tetap semangat mengikutinya.

Sebelumnya, kami menyiapkan topi 
dan bekal makanan. Wah, kali ini ada 
yang berbeda dalam bekal makanan 
kami. Mama menyiapkan menu yang 
lain. Apa ya, ini??? Ada mi, cambah, 
tahu goreng yang dipotong-potong, dan 
ada kacang hijau yang digoreng seperti 
perkedel. Makanan apa, ya, ini...??? 
Oh, iya... ibu dan bapak guru sudah 
memberikan informasi. Selain keliling 
kota, mama diminta menyiapkan bekal 
lontong balap. Hmm... makanan apa 
itu, ya? Oo... lontong balap adalah salah 
satu makanan khas Kota Surabaya, yang 
merupakan makanan sehat karena ada 
sayur cambahnya. Lalu gorengan seperti 
perkedel itu, namanya lentho, yang 
dibuat dari campuran tepung, singkong 
parut, kacang tholo atau kacang hijau, 
dan bumbu-bumbu yang lain. 

Wah, hampir lupa...! Teman-teman 
tentu penasaran, ya... tempat-tempat 
mana saja yang kami kunjungi dalam 
virtual field trip keliling Kota Surabaya. 
Kami memulai perjalanan dari sekolah 
menuju ke Jalan Mayjend Sungkono, 
lalu mengunjungi Kebun Binatang 
Surabaya, Taman Bungkul, Monumen 
Bambu Runcing, Tugu Pahlawan, dan 
Jembatan Merah. Di sekitar Jembatan 
Merah, banyak terdapat bangunan 
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yang dibangun pada zaman kolonial 
Belanda, dan juga ada Taman Sejarah. 
Dari Jembatan Merah, kami menuju 
ke Kenjeran, Jembatan Suramadu, dan 
tempat terakhir yang kami kunjungi 
yaitu Kebun Bibit Wonorejo. Horeee... 
akhirnya perjalanan kami selesai. 
Teman-teman, tempat-tempat yang 
kami kunjungi merupakan ikon Kota 
Surabaya, yaitu tempat dan bangunan 
bersejarah, dan juga sebagai tempat 
wisata yang terkenal di Surabaya.

Apa, ya, kegiatan selanjutnya? 
Setelah beristirahat sejenak, Ibu Rini 
memberikan penjelasan singkat dari 
beberapa tempat yang kita kunjungi, 
seperti sejarah tentang Monumen 
Bambu Runcing, dan beberapa tempat 
yang lain. Setelah itu … lapar dan haus. 
Hehehe...! Yeee... kami istirahat dahulu, 
dan menikmati lontong balap. Teman-
teman harus mencobanya, ya! Kan arek 
Suroboyo wajib mencoba makanan khas 
Surabaya. Hehehe! Enak, lho... kuahnya 
ada rasa manisnya.

Kegiatan terakhir kami adalah 
menggambar bersama orang tua, 
mama atau papa, atau siapa pun 
yang mendampingi kami. Tugas kami 
melanjutkan gambar dengan pola 
persegi, lingkaran, dan segitiga sama sisi, 
menjadi gambar tentang Kota Surabaya. 
Tuhan memberkati Kota Surabaya agar 
tetap nyaman dan aman, dan pandemi 
virus corona segera berakhir.

Sampai jumpa, teman-teman! Tetap 
#di_rumah_saja. Jangan lupa... rajin cuci 
tangan, pakai masker saat keluar rumah, 
dan selalu jaga jarak. 
Tetap sehat, ya...!



Negara kita, Indonesia, terdiri atas bermacam-macam suku, budaya, bahasa, 
agama, dan lainnya. Ada banyak perbedaan yang ada antara satu orang dan 
yang lain. Namun, hal itu tidak menghalangi kesatuan dan persatuan bangsa 

dan negara kita ini. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dijunjung 
oleh negara kita ini, negara kita tetap bisa saling bersatu padu di tengah perbedaan 
yang ada. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki arti: berbeda-beda tetapi tetap 
satu jua. Semboyan ini menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut 
dijunjung tinggi, serta saling menghargai perbedaan.

Untuk lebih memahami dan menghargai keanekaragaman yang ada, siswa-siswi 
TK Kristen Petra 9 Kelompok B belajar mengenai tema “Negaraku” dengan subtema 
keanekaragaman budaya Indonesia. Mereka belajar mengenal enam agama yang ada 
di Indonesia, yaitu: Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain hal 
tersebut, ada beberapa hal lain yang mereka pelajari, yaitu belajar mengenai nama 
pemimpin agama, tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya dari tiap-tiap agama.

Mereka juga membuat beberapa hasil karya supaya bisa semakin mencintai dan 
menghargai segala perbedaan budaya yang ada. Salah satu hasil karya yang dibuat 
oleh siswa-siswi Kelompok B, yaitu melipat dan menghias kertas menjadi bentuk 
gereja. Mereka diminta untuk mewarnai kertas yang sudah memiliki pola gambar 
gereja terlebih dahulu. Setelah itu, mereka diminta melipat kertas tersebut sesuai 
dengan polanya. Dan... yeayyy... jadilah bentuk bangunan gereja yang indah!

Selama proses pembelajaran, mereka terlihat antusias dan semangat. Mereka 
juga diajak untuk bersyukur bahwa di tengah beragamnya budaya yang ada 
Indonesia, kita  semua masih bisa hidup berdampingan dengan rukun dan saling 
menghargai. Semoga persatuan dan rasa saling menghargai ini akan terus terjaga, 
dan kita semua semakin mencintai Indonesia. Tuhan memberkati kita semua dan 
negara Indonesia tercinta.

Indahnya Saling 

Menghargai

Surabaya North Quay

Hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, siswa-siswi KB A dari KB Kristen Petra 12 
bergembira mengikuti kegiatan virtual field trip ke Surabaya North Quay, 
yaitu salah satu objek wisata di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Sebelum mengawalinya, mereka sudah mengenakan perlengkapan field trip, yaitu 
dengan memakai topi, kacamata, jaket, dan tak lupa menyiapkan bekal layaknya 
bepergian. Saat ibu guru menampilkan video field trip, mereka sangat antusias 
karena pada awal video terdapat foto mereka yang berada di dalam mobil. Mereka 
pun tersenyum pada saat mendengar namanya dipanggil satu per satu untuk 
pendataan presensi. 

Kegiatan dilanjutkan dengan video perjalanan hingga saat masuk ke Surabaya 
North Quay, yang diawali dengan pembelian tiket hingga melihat miniatur kapal. 
Nah, yang paling menarik lagi saat ada kapal yang bergerak di atas laut. Melihat 
kapal sangat besar yang tampak, mereka menunjuk pada pendamping mereka 
bahwa ada kapal. Apalagi saat melihat pintu kapal yang besar itu terbuka untuk 
menurunkan penumpang. Mereka keheranan melihat banyak orang turun dari 
kapal. Pada akhir video, ada sesi foto bersama yang membawa suasana seakan-
akan mereka pergi ke sana. Melihat foto-foto mereka yang masuk di dalam video, 
membuat mereka semakin senang karena dapat melihat gambar dirinya sendiri dan 
teman-teman. Good bye... good bye...! Ini adalah kalimat terakhir saat foto bersama. 

Virtual field trip sudah selesai. Untuk mengevaluasi apakah mereka tadi 
mengerti atau tidak dengan apa yang sudah dilihat dan didengarkan, ibu guru 
menutup kegiatan dengan pertanyaan sederhana. Dan ternyata... mereka dapat 
mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Good job...!
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