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Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Buletin Gema Petra edisi 
bulan Juli 2021 ini. Mengawali tahun ajaran 
baru 2021/2022, ada secercah harapan yang 
muncul dan membawa berita positif bagi 
dunia pendidikan Indonesia di tengah masih 
berkecamuknya pandemi COVID-19. Apalagi 
kalau bukan berita program vaksinasi yang 
mulai diberikan kepada para siswa secara 
massal. Berita vaksinasi tersebut, khususnya 
bagi para siswa Petra, telah kami rangkum 
dalam ulasan yang menarik. Selain itu, kami 
menyiapkan beberapa liputan kegiatan 
farewell dan kelulusan para siswa pada 
penghujung tahun ajaran 2020/2021 lalu 
yang juga bisa Anda temukan dalam Buletin 
Gema Petra edisi kali ini.  

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

Selamat membaca.
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Selamat sore, teman-teman, para orang tua, dan bapak/ibu 
guru sekalian..! Kembali lagi di Zoom Meeting bersama Clairine 
dan Evan dalam acara PAT dan Graduation di KB-TK Kristen 

Petra 1 dengan tema “Resilient Generation” yang berarti generasi 
yang tangguh. Kami berdua akan memandu jalannya acara pada 
sore hari ini, tanggal 17 Juni 2021. Teman-teman sudah siap belum, 
untuk mengikuti dan juga menikmati setiap penampilan yang telah 
dipersiapkan?

Sebelum mulai, kami undang para hadirin sekalian untuk bangkit 
berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, 
Mars Petra, dan berdoa. Terima kasih, teman-teman, sudah bangkit 
berdiri. Dan sekarang dipersilakan duduk kembali, untuk bersama-
sama melihat penampilan teman-teman kita! Ada dance “Tik Tik 
Bunyi Hujan” dari siswa KB, band bocah dengan personel dari siswa 
KB A dan KB B, dance “Twinkle Twinkle Little Stars” oleh siswa TK A, 
permainan pianika oleh siswa TK A dan TK B, dance “Memandang 
Alam” dari siswa TK B, serta ada juga penampilan bernyanyi bersama 
oleh siswa-siswi TK A dan TK B. Seru sekali, lho, penampilan teman-
teman pada sore hari ini! Selain persembahan penampilan dari 
teman-teman di KB dan TK, ada juga prosesi wisuda para siswa KB B 
dan TK B.

Wah, tak terasa sampai juga pada penghujung acara...! Terima 
kasih kami ucapkan atas semua partisipasi teman-teman dan juga 
orang tua yang telah membantu kami semua, sehingga acara pada 
hari ini dapat terlaksana dengan baik. Sampai jumpa lagi pada 
kesempatan yang lain! Tuhan Yesus memberkati.

PAT & Graduation

Kreasi Topi Contong
Pandemi COVID-19 sudah berlangsung setahun lebih, dan sampai saat ini 

belum terlihat kapan akan berakhir. Meski begitu, para siswa tak boleh 
memadamkan semangat belajarnya, terkhusus di KB-TK Kristen Petra 9. 

Kegiatan MPLS tahun ajaran 2021/2022 tak menyurutkan semangat para siswa 
untuk bermain serta belajar bersama guru dan teman-teman, walaupun masih 

tetap secara virtual.
Sungguh senangnya hati ini bisa berjumpa dengan teman dan guru baru 

kembali dalam MPLS yang berlangsung pada pertengahan bulan Juli 2021. 
Suara ceria terdengar dari siswa-siswi jenjang TK A yang sudah siap bermain 
dan belajar bersama. Ekspresi mereka pun menunjukkan wajah yang gembira, 
walaupun belajar dari rumah. Diawali dengan doa bersama dan tentunya saling 
menyapa satu sama lain, membuat suasana menjadi lebih riang. Pada kegiatan 

hari ke-5, ibu guru mengajak para siswa membuat topi contong dari koran atau 
kertas bekas yang ada di rumah. Kemudian, topi tersebut dihias sesuai dengan kreasi 
masing-masing. Mereka sangat antusias untuk menyelesaikan hasil karya mereka. 

Wah, ternyata hasilnya luar biasa dan bermacam-macam! Ada bentuk topi yang 
besar dan diberi tempelan bentuk geometri, dan ada pula yang memakai krayon. 
Mereka begitu senang dan bangga bisa membuat topi tersebut. Mereka pun dengan 
bangga memakai topi contong hasil karyanya, dan menunjukkan kepada ibu guru. 
Itulah sebagian aktivitas para siswa TK A dalam kegiatan MPLS KB-TK Kristen Petra 9. 
Menghadapi masa pandemi ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan 
tetap semangat menuntut ilmu. Praise God!



Kids
Festival

My School
Adventure
is Fun

Shaloom... teman teman! Kembali lagi bersama kami dari KB-TK Kristen Petra 
7. Teman-teman, pada tanggal 18 Juni 2021, kami mengikuti kegiatan yang 
diadakan oleh sekolah, yaitu Virtual Open House “My School Adventure is Fun”. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sekolah kami kepada teman-teman 
yang lain. Dengan mengikuti kegiatan ini, kami juga dapat menambah teman dan 
pengalaman baru, karena kegiatan ini diikuti oleh para siswa baik dari dalam maupun 
luar KB-TK Kristen Petra 7.

Acara ini seru sekali, lho! Kami diajak bertualang oleh ibu guru ke beberapa 
tempat berbeda. Bagi kami yang berusia 2‒4 tahun, ibu guru mengajak ke kebun 
buah. Di sana, ibu guru mengajak untuk mengenal nama buah-buahan dan mengajari 
cara memetik buah, serta bersenang-senang dalam permainan secara online. 
Daaan... yang paling ditunggu, kami diajak untuk mengupas dan memakan buah-
buahan, yang tentunya sudah kami siapkan sebelumnya. Waaah senangnya…!

Berbeda lagi dengan kami yang berusia 4-5 tahun. Ibu guru mengajak untuk 
bertualang di pantai. Yaaaaa… walaupun masih dalam situasi pandemi, kami tetap 
bisa bertualang ke pantai, lhooo! Kami diajak oleh ibu guru untuk menyelesaikan 
sebuah misi, yaitu mencari harta karun. Kami diajak menyelesaikan soal permainan 
dan kegiatan yang lain untuk menyelesaikan misi tersebut. Akhirnya kami dapat 
menyelesaikan misi dan menemukan harta karun yang tersembunyi, yaitu sebuah 
emas. Horeee...!!!

Setelah di kebun dan pantai, saatnya bertualang di hutan bagi kami yang berusia 
5-6 tahun. Hayooo… siapa yang mau ikut untuk menjelajah hutan? Siapkan peralatan 
dan perlengkapan kalian, yaa...! Saat bertualang di hutan, kami pun diajak untuk 
menyelesaikan sebuah misi, yang mana kami bermain dalam sebuah permainan dan 
mengikuti peta agar bisa sampai di tempat tujuan. Setelah beberapa tempat dilalui, 
akhirnya kami sampai pada garis akhir. Horeeee..!!! 

Dengan dilakukan bersama-sama, ternyata kegiatan ini sangat menyenangkan. 
Hehehe...! Sampai jumpa pada kegiatan kami yang selanjutnya, teman-teman...! Bye, 
bye... Tuhan Yesus memberkati.

Setiap tahun, KB-TK Kristen Petra 13 selalu mengadakan kegiatan open 
house yang terbuka bagi umum. Kegiatan ini sangat bermanfaat agar 
makin banyak orang yang mengenal lebih dekat tentang KB-TK Kristen 

Petra 13 dengan model pembelajarannya yang atraktif. Kegiatan open 
house kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena 
dilaksanakan secara virtual. Meski demikian, para orang tua serta anak-anak 
sangat antusias mengikutinya. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 
mulai tanggal 10–11 Juni 2021, melalui aplikasi Zoom Meeting.

Hari pertama diadakan pembukaan, school touring, dan webinar 
(parenting) dengan tema “Becoming Wise Parents in Pandemic” bersama 
pembicara Ibu Yessyca Diana Gabrielle, M.Psi.. Tersedia juga berbagai 
kegiatan bagi anak-anak, yaitu art, science, dan English online class. Seluruh 
peserta dapat mengikuti kegiatan online class dengan berbagai aktivitas 
menarik. Sebelumnya, peralatan dan bahan yang diperlukan telah disediakan 
oleh sekolah, dan diambil oleh orang tua masing-masing secara drive thru.

Hari kedua adalah pelaksanaan perlombaan yang dibagi dalam tiga 
kategori usia. Ada coloring competition, collage competition, dan stamp 
competition. Semua dilaksanakan secara online. Khusus lomba kategori 
usia empat tahun ke bawah, didampingi oleh orang tua. Tentunya kerja 
sama dengan anak juga menjadi salah satu penilaian dewan juri, ditambah 
presentasi hasil karya khusus bagi collage competition dan stamp 
competition. Kegiatan-kegiatan ini bermanfaat bagi anak-anak untuk melatih 
kemandirian dan keberanian mereka.

Akhirnya, dewan juri menentukan pemenangnya melalui penilaian 
serta pengamatan yang ketat, dan diumumkan melalui Instagram sekolah 
@kbtk_kr.petra13. Seluruh peserta juga mendapatkan suvenir menarik 
dan sertifikat. Sedangkan untuk para pemenang, mendapatkan piala 
disertai sertifikat dan suvenir yang menarik, lho...! Terima kasih bagi para 
peserta, semoga kegembiraan selama dua hari ini menambah ilmu sekaligus 
meningkatkan kreativitas, kemandirian, dan keberanian kalian semua.
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Acara Graduation and End Year 
Celebration KB-TK Kristen Petra 
11 tahun ajaran 2020/2021  

dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021. 
Pada hari itu, acara dimulai dengan 
kegiatan graduation untuk siswa KB 
B dan TK B, dengan mengusung tema 
“Dare to Dream”. Setiap anak harus 
punya mimpi, karena mimpi adalah 
harapan atau cita-cita yang ingin diraih. 
Mimpi inilah yang mendorong kita untuk 
berjuang, belajar, berusaha, dan berdoa 
hingga mimpi tersebut tercapai. 

Salah satu cara yang kita lakukan 
untuk meraih mimpi adalah melalui 
sekolah. Di sekolah, kita belajar banyak 
hal. Kita belajar berhitung, membaca, 
dan menulis. Kita juga belajar olah 
tubuh atau olahraga dan seni. Yang 
tidak kalah pentingnya, kita juga belajar 
bagaimana berperilaku yang baik, belajar 
memiliki karakter yang baik, dan juga 
belajar tentang perintah Tuhan melalui 
pelajaran PAK ataupun kegiatan rohani 
(renungan pagi, kebaktian).

Dalam acara graduation, ada 
testimoni dari perwakilan orang tua 
siswa KB B dan TK B yang disampaikan 
dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan 
Mandarin. Ada pula motivasi dari ibu 
dan bapak guru, serta ungkapan cita-cita 
dari para siswa KB B dan TK B. Wah... 
apa, ya, cita-cita mereka? Oo...ada 
yang mau jadi polisi, petugas pemadam 
kebakaran, guru, dokter, balerina, 
pemain musik, dan sebagainya.

Setelah acara graduation, kegiatan 
dilanjutkan dengan pentas seni yang 

Dare to Dream

Sunday Service
Pelayanan di gereja pada bulan Juni 2021 lalu ada yang berbeda, 

lho...! Kami, siswa-siswi TK A dari TK Kristen Petra 12, pada 
tanggal 13 Juni 2021, memberikan persembahan pujian dan 

permainan alat musik pianika. Kami berkolaborasi dengan latihan 
yang dilakukan jauh-jauh hari agar dapat menampilkan persembahan 
yang terbaik untuk Tuhan, dan menjadi berkat untuk jemaat di GPIB 
Bethesda, Sidoarjo. Kami berharap... melalui pujian “Nearer My God 
to Thee”, semua jemaat gereja dan juga setiap orang, bisa mengingat 
bahwa dekat dengan Tuhan membuat kita merasa tenang dan 
aman, damai sejahtera, dan penuh harapan. Tuhan Yesus akan selalu 
bersama dengan kita selama melewati masa pandemi ini. Selamat 
beribadah...! Tuhan Yesus memberkati.
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dikemas dengan drama monolog 
bertema “Rindu Sekolahku”, dengan 
alur cerita tentang kenangan siswa 
selama belajar di KB-TK Kristen Petra 
11, yang diperankan oleh Rachel 
Hana Eldizael dari TK B. Rachel dan 
teman-teman seangkatannya yang 
mulai bersekolah di KB Kristen Petra 
11, sempat merasakan pembelajaran 
tatap muka, bisa berkumpul bersama 
teman-teman serta ibu dan bapak guru. 
Ada banyak kenangan saat kegiatan di 
sekolah, yang kemudian divisualisasikan 
dalam berbagai bentuk penampilan, di 
antaranya: tarian oleh siswa KB B, TK 
A, dan TK B; persembahan lagu 
“Guruku Tersayang” oleh Dewi 
Clarisa Larasnada Charistea; 
serta persembahan vokal 
oleh siswa-siswi TK B dengan 
menyanyikan lagu “Jasamu 
Guruku”.

Ketika terjadi pandemi, 
Rachel dan teman-teman 
tidak bisa lagi belajar di 
sekolah. Mereka harus 
belajar di rumah. Mereka 
hanya bisa bertemu 
secara daring dengan 
menatap layar HP 
atau laptop. Kondisi 
ini membuat mereka 
merasa bosan. Tidak 
bisa belajar bersama, 
bermain di kelas atau 
di taman, ataupun 
berlarian di koridor 
dan halaman sekolah. 

Tetapi... mereka harus tetap bersyukur, 
karena meski harus di rumah, mereka 
tetap bisa belajar. Pada akhir cerita, 
Rachel berpesan buat teman-temannya, 
“Ayo teman-temanku semua, jangan 
patah semangat, tetap rajin belajar, ya! 
Yang utama, taat kepada orang tua dan 
makan makanan yang bergizi, ya...!”

Ayo! Kalian juga harus tetap 
semangat belajar, supaya jadi anak 
pandai dan bisa mencapai cita-cita. 
Jangan lupa... jaga kesehatan dan tetap 
berdoa agar pandemi segera berakhir, 
sehingga kita bisa bertemu serta belajar 
di sekolah kembali. Sampai jumpa...! 
Tuhan memberkati.



Halo, teman-teman semua! Kali ini kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 5, ingin 
membagikan sedikit cerita kami saat masa pengenalan lingkungan sekolah 
atau yang lebih sering disebut MPLS. Tahun ajaran 2021/2022 ini, MPLS masih 

diadakan secara virtual. Meski begitu, ibu guru sudah mempersiapkan kegiatan-
kegiatan yang sangat menarik, lho! Kira-kira kegiatan apa saja ya, yang telah 
disiapkan oleh ibu guru? 

Pertama-tama, kita lihat keseruan MPLS untuk siswa TK B, yuk! Waktu MPLS, 
kami diajak oleh ibu guru untuk berkenalan. Selain dengan ibu guru, kami juga 
berkenalan dengan teman-teman baru, lho! Ada cara seru dari ibu guru untuk 
berkenalan dengan teman-teman baru. Jadi, ibu guru menggunakan roda putar yang 
berisi nama kami. Setelah roda berhenti, nama yang muncul akan memperkenalkan 
diri dan menyapa teman-teman baru. Setelah acara perkenalan, kami diajak untuk 
membuat boneka dari beras. Meski menggunakan bahan sederhana, kegiatan ini 
tetap seru sekali lho, teman-teman!

Sekarang coba kita lihat keseruan MPLS untuk siswa TK A, yuk! Wah, 
ternyata tidak kalah seru dari kakak-kakak TK B. Setelah berkenalan, mereka 
diajak untuk bermain. Permainannya berbeda dengan TK B. Pertama-tama, ibu 
guru mengajak untuk bernyanyi lagu “Kupu-Kupu”. Saat bernyanyi, ibu guru 
akan memberhentikan lagu secara acak, dan mereka harus menjadi patung lho, 
teman-teman! Mereka baru boleh menari dan bernyanyi lagi saat lagu kembali 
diputar. Hehehe... seru, kan! 

Tadi kita sudah mendengar cerita mengenai MPLS untuk TK B dan TK 
A, dan sekarang saatnya menyimak cerita MPLS untuk adik-adik KB. Meski 
masih kecil-kecil, mereka berani tampil, lho! Saat ibu guru meminta mereka 
memperkenalkan diri, mereka pun dengan berani langsung memperkenalkan 
diri mereka dan menyapa teman-teman yang lain. Usai perkenalan, mereka juga 
diajak bernyanyi dan menonton film Sesame Street bersama.   

Nah, teman-teman... bagaimana MPLS di KB-TK Kristen Petra 5? Seru, kan! Meski 
dilaksanakan secara virtual, kegiatan yang disiapkan oleh ibu guru tetap sangat 
menarik. Sekian sampai di sini, ya...! Jika ada kegiatan yang seru lagi, kami akan 
bagikan ke teman-teman. Bye, bye...!

Saatnya Bersekolah Kembali

Berkreasi dengan Plastik

Halo, teman-teman! Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, ya...! Dalam kesempatan ini, 
kami, para siswa kelas IV SD Kristen Petra 7, ingin berbagi pengalaman dalam berkreasi. 
Hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021, seluruh dunia memperingati World Environment Day 

atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sebagai generasi bangsa, kita harus meningkatkan 
kesadaran bahwa kita perlu melestarikan lingkungan di sekitar kita dan memanfaatkan sumber 
daya alam serta memiliki gaya hidup yang ramah lingkungan. Salah satu usaha untuk menjaga 
lingkungan adalah mengurangi sampah plastik. 

Salah satu kegiatan yang kami lakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah mendaur 
ulang botol plastik bekas air mineral dan kotak plastik bekas makanan, menjadi pot bunga yang 
lucu dan imut. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk proyek bersama orang tua yang diadakan 
pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021. Kami sangat antusias dan semangat membuat model 
pot bunga yang dihiasi dengan manik-manik serta kertas berwarna-warni. Pot-pot bunga 
yang cantik juga diberi warna yang indah. Teman-teman, lihat! Pot bunga kami sudah siap 
dipakai, diisi dengan tanah dan benih tanaman, lalu disiram setiap hari agar dapat tumbuh 
dan membuat bumi ini menjadi lebih indah dan asri. Terima kasih untuk papa dan mama yang 
sudah mendampingi kami dalam berkarya. We love you…!
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Be Shining Perayaan kelulusan selalu menjadi momen istimewa 
dan dinantikan siswa kelas VI. Oleh karena itu, acara 
graduation selalu diadakan dengan meriah pada setiap 

tahunnya yang diikuti oleh seluruh siswa dan orang tua. Tahun 
ini, perayaan diselenggarakan dengan sedikit berbeda, yaitu 
dengan cara virtual, karena kita harus mencegah penyebaran 
virus COVID-19. 

Tanggal 21 Juni 2021, SD Kristen Petra 5 menyelenggarakan 
Virtual Graduation Celebration untuk siswa kelas VI dengan 
tema “Shine”. Tema ini sesusai dengan firman Tuhan 
yang terambil dari Matius 5:16, “Demikianlah hendaknya 
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di 
sorga.” Ayat Alkitab tersebut menjadi dasar perenungan firman 
Tuhan yang disampaikan oleh Ms. Marline dan Mr. Alfius. 
Melalui perenungan firman Tuhan ini, para siswa diingatkan 
agar selalu melakukan hal baik di mana pun berada, sehingga 
dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar. Selain itu, 
sebagai anak-anak terang, kita akan lebih siap menghadapi 
tantangan yang ada, terutama pada jenjang yang lebih tinggi. 

Acara selanjutnya adalah penampilan siswa kelas VI, 
antara lain: ansambel lagu “Tanah Airku”, paduan suara 
“Glowing Inside”, flashmob dance, Tari Nusantara, dan puisi. 
Melalui penampilan ini, mereka diberi kesempatan untuk 
bekerja sama menampilkan karya yang terbaik. Rangkaian 
acara terlaksana dengan baik. Tampak wajah senang, antusias, 
dan bangga yang bercampur haru, terlebih pada saat momen 
pengalungan medali dari orang tua untuk siswa. Kegiatan 
ditutup dengan video kaleidoskop yang menampilkan foto 
kegiatan siswa kelas VI mulai saat awal masuk sekolah, kelas I, 
hingga sampai kelas VI. Sekali lagi, selamat kepada para siswa 
kelas VI...! Jadilah terang di mana pun kalian berada.

Tak terasa, bulan Juni 2021 adalah bulan terakhir kami belajar 
bersama bapak dan ibu guru di SD Kristen Petra 9. Sedih dan 
senang sudah kami lewati bersama selama enam tahun ini. 

Banyak kenangan yang bisa menjadi cerita ketika kami besar nanti. 
Meskipun di kelas VI ini kami hanya bisa melakukan pembelajaran 
secara daring, kebersamaan tetaplah kami rasakan. 

Awalnya kami merasa berdebar-debar menunggu pengumuman 
kelulusan yang dilaksanakan secara virtual pada hari Selasa, tanggal 
15 Juni 2021. Rasanya begitu lega, ketika kami dinyatakan lulus oleh 
Ibu Jeane selaku Kepala SD Kristen Petra 9. Orang tua kami pun ikut 
senang dan bangga dengan keberhasilan yang kami capai ini.

Acara perpisahan pun diadakan secara virtual melalui tayangan 
YouTube SD Kristen Petra 9 pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021. 
Banyak sekali talenta yang ditunjukkan oleh teman-teman dalam 
memeriahkan acara perpisahan ini. Ada yang menari, menyanyi, 
membaca puisi, dan masih banyak lagi. Ternyata, teman-teman 
sangat berbakat. Kami juga merasa bangga dengan teman-
teman kami yang sudah menjadi juara umum, yakni Raka 
(Juara Umum ke-1), Leon (Juara Umum ke-2), serta Felyn (Juara 
Umum ke-3). Semangat terus ya, teman-teman! Kita harus terus 
melanjutkan perjuangan belajar kita pada jenjang berikutnya. 
Untuk adik-adik kelas, kalian juga harus terus giat belajar.
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Semangat Menjalani
Tahun Ajaran Baru

Bangkitlah
Bangsa Indonesia!

“Kenalan, yuuk...!” kata sapaan yang kerap terdengar ketika kita pertama kali 
bertemu dengan orang-orang dalam lingkungan baru. Seperti halnya teman-
teman di SD Kristen Petra 1, yang mengikuti kegiatan MPLS pada tanggal 12‒14 

Juli 2021. Apa dan bagaimana sih, MPLS itu? Kita simak sama-sama kegiatan mereka, 
yaa...!

MPLS singkatan dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan MPLS 
sebagai tanda mulai memasuki tahun ajaran baru di sekolah, setelah menjalani 
libur kenaikan kelas. MPLS pada tahun ini masih diselenggarakan secara online, 
dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Berbagai kegiatan menarik 
digelar, antara lain: morning devotion, penayangan video profil sekolah dan motivasi 
siswa, penerapan prokes 6M, gerakan makan sayur dan buah, perkenalan siswa, 
serta games.

Tujuan kegiatan ini adalah mengenali potensi diri peserta didik baru, 
membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, 
menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik 
baru, mengembangkan interaksi positif antarpeserta didik dan warga sekolah, 
menumbuhkan perilaku positif (kejujuran, keberanian, kemandirian, sikap saling 
menghargai dan menghormati, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat).

Pandemi yang belum berakhir ini membatasi ruang gerak kita. Namun 
sebagai pelajar yang hebat, kita tidak akan tinggal diam dan terpuruk. Dari 

sinilah kita bisa menunjukkan potensi diri kita masing-masing. Kita akan lebih 
semangat dalam belajar. Kita akan selalu memberikan yang terbaik pada saat 

mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Tantangan yang ada akan kita hadapi 
dengan semangat, terus berjuang, dan berdoa kepada Tuhan, sehingga kita bisa 
terus menghasilkan karya dan meraih prestasi. Selamat menjalani tahun ajaran 
2021/2022! Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.

Hari Kebangkitan Nasional adalah hari yang diperingati oleh 
bangsa Indonesia akan bangkitnya rasa dan semangat persatuan, 
kesatuan, nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. Untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 
yang jatuh pada tanggal 20 Mei, SD Kristen Petra 10 memutarkan sebuah 
video animasi pendek mengenai perjuangan pemuda dan rakyat Indonesia 
dalam memperjuangkan pergerakan menuju kemerdekaan. Terlihat para 
siswa sangat antusias memperhatikan video tersebut. Dengan diputarnya 
video ini, para siswa diharapkan dapat menyadari peran dan semangat 
para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaaan Indonesia. Selain 
itu, mereka juga diharapkan dapat menjadi penerus para pejuang untuk 
berjuang bersama-sama demi terwujudnya Indonesia yang makmur dan 
sejahtera.
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Pesta Siaga dan Persari

Pioneer
   Camp

Hai, teman-teman... pernahkah 
kalian berkemah? Bagi kalian 
yang pernah berkemah, pasti bisa 

merasakan bagaimana keseruan dan 
asyiknya berkemah. Ya, berkemah adalah 
kegiatan di alam bebas dan menginap 
dalam sebuah tenda. Wow… sangat seru 
dan menantang, kan! Nah, bagi teman-
teman yang belum pernah berkemah, 
kalian bisa menyimak cerita seru kami 
saat mengikuti pesta siaga dan persari 
secara daring di SD Kristen Petra 12.

Pesta siaga adalah kegiatan 

Tak terasa bulan Juni 2021 merupakan penghujung tahun ajaran 2020/2021. 
Setelah selesai menempuh PAT (Penilaian Akhir Tahun), siswa-siswi SD 
Kristen Petra 13 mengikuti kegiatan yang tentunya seru dan menarik. 

Kegiatan tersebut adalah Pioneer Camp yang diikuti oleh siswa kelas I, II, III, 
dan V. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 
10-11 Juni 2021. Rangkaian kegiatan yang dilakukan bermacam-macam, mulai 
dari kegiatan BLS (Basic Life Skill), materi kepramukaan, games, quiz, dance, 
berbagai macam materi pengetahuan yang tentunya bermanfaat bagi siswa yang 
disampaikan oleh bapak/ibu guru, hingga kegiatan renungan bersama dengan 
keluarga di rumah. Kegiatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan yang 
dilakukan selama online class dan juga di rumah. Berbagai kegiatan kami lakukan 
sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh guru kelas. Walau kegiatan ini tidak 
dilakukan langsung di sekolah, kami tetap memiliki pengalaman yang seru dan 
tidak ada duanya melalui Pioneer Camp 2021 ini. Tetaplah berproduktif walau di 
tengah keterbatasan ya, teman-teman...!
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kepramukaan untuk siswa kelas I‒III, 
dan persari (perkemahan satu hari) 
untuk siswa kelas IV‒VI. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 
2021. Walau secara virtual, tetap 
tidak mengurangi rasa antusias dan 
semangat kami dalam mengikutinya. 
Suasana ceria, bahagia, dan khidmat, 
tetap kami rasakan sepanjang 
kegiatan yang berlangsung mulai 
pukul 08.00 sampai 11.45 WIB.

Tema yang diusung dalam 
kegiatan pesta siaga kali ini adalah 
“Aktif, Kreatif, dan Mandiri”. 
Sedangkan persari mengusung tema 
“Berkarakter, Kreatif, dan Sinergi”. 

Melalui kegiatan ini, siswa-siswi SD 
Kristen Petra 12 diharapkan mampu 
menjadi anak yang memiliki kemampuan 
dan pengetahuan dasar kepramukaan. 
Bagi kami, kegiatan ini sungguh sangat 
bermanfaat sekaligus mengasah 
keterampilan kami walaupun masih di 
tengah pandemi. 

Dengan mengenakan seragam 
pramuka lengkap dan tenda kreatif 
yang kami buat untuk kegiatan persari, 
acara ini sungguh berkesan. Lihat betapa 
indah dan menarik tenda buatan kami! 
Dalam kegiatan ini, kami dibagi dalam 

beberapa kelompok kecil (barung). 
Untuk kegiatan pembukaan, kami semua 
mengikuti upacara pembukaan dengan 
penuh hikmat. Berikutnya, disambung 
dengan pemberian beberapa materi 
tentang kepramukaan yang disampaikan 
oleh kakak-kakak pembina yang ramah 
dan bersahabat. Teman-teman, melalui 
kegiatan ini kami belajar bagaimana 
menjadi anak yang kreatif, mandiri, dan 
berkarakter. Selain belajar, kami juga 
diajak bermain beberapa game interaktif 
yang dipandu oleh bunda dan kakak 
pembina. Wah, seru deh pokoknya! 
Oh, ya... dalam setiap kegiatan ada 
penilaiannya. 

Pada akhir acara, kami pun 
mengikuti upacara penutupan. 
Sungguh hari ini kami mendapatkan 
banyak pengalaman berharga. Sebagai 
penghargaan bagi kami semua yang 
telah mengikuti kegiatan dengan baik, 
setiap siswa mendapatkan suvenir 
menarik dari sekolah. Horeee!!! Asyik...! 
Sudah seru, menambah wawasan, 
dapat pengalaman indah, dapat suvenir 
menarik pula! Yuk, teman-teman... 
kita lestarikan dan hidupi kegiatan 
kepramukaan ini. Salam pramuka!



Salam pramuka!!! Perkenalkan 
kami dari OSIS travejes ingin 
bercerita mengenai kegiatan 

pramuka yang diadakan oleh SMP 
Kristen Petra 5. Walaupun kegiatan 
pramuka diadakan secara online, 
acara pramuka kali ini tidak kalah 
seru dengan kegiatan pramuka yang 
dilakukan secara offline. Kegiatan 
pramuka di sekolah kami diadakan 
selama dua hari, tepatnya pada tanggal 
7 dan 11 Juni 2021. Gerakan pramuka 
membentuk pribadi para siswa menjadi 
semakin cinta tanah air, terampil, dan 
bertanggung jawab sebagai generasi 
penerus bangsa pada masa depan. 
Kami memilih “Tunas Bangsa yang 
Berkarakter” untuk dijadikan tema 
kegiatan pramuka kami. Melalui tema 
ini, kami mengharapkan agar para 
siswa dapat memahami pramuka lebih 
dalam lagi dan semakin mempererat 
tali persaudaraan antarsiswa. Ada 
berbagai permainan dalam kegiatan ini, 
mulai dari menebak potongan gambar, 
menebak lirik lagu pramuka, dan yang 
paling ditunggu-tunggu yaitu treasure 
hunt game. Kegiatan pramuka kali ini 
sangat menarik, seru, dan menggugah 
semangat pramuka yang ada di dalam 

Membangun Karakter Siswa
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diri setiap siswa kelas 
VII dan VIII. 

Hari pertama, ada 
permainan seru seperti 
yang sudah disinggung 
sebelumnya, yaitu 
permainan menebak 
potongan gambar 
yang berhubungan 
dengan pramuka. 
Contoh-contoh 
gambar seperti 
lambang tanda pandu dunia, buku 
Scouting for Boys, lambang gerakan 
pramuka, dan sebagainya. Para siswa 
sangat antusias dalam menebak 
potongan-potongan gambar tersebut. 
Permainan selanjutnya yaitu 
menebak lirik lagu pramuka yang 
sudah diubah ke dalam sandi angka, 
siswa yang mengetahui jawabannya 
bisa menyalakan mikrofonnya 
lalu menyebutkan lirik, judul, dan 
menyanyikan sedikit dari lagu tersebut. 
Dan tak lupa, mereka juga diajari 
berbagai materi kepramukaan, seperti 
sejarah pramuka, sandi pramuka, Dasa 
Dharma, dan Trisatya.

Hari kedua merupakan hari 
yang ditunggu-tunggu, yang berisi 

permainan treasure 
hunt yang berjudul 
“The Secret Behind the 
Ancient Temple”. Di 
treasure hunt ini, siswa 
harus memecahkan 
setiap teka-teki yang 

diberikan. Regu dinyatakan berhasil 
ketika mereka menemukan 2-3 bunyi 
Dasa Dharma. Dari bunyi Dasa Dharma 
yang didapatkan oleh tiap regu, akan 
disatukan dengan bunyi yang didapatkan 
oleh regu lainnya. Akhirnya, nanti akan 
menjadi bunyi Dasa Dharma yang satu 
padu, serta sesuai dengan urutannya. 
Dari permainan ini, kami berharap dapat 
membuat siswa-siswi SMP Kristen Petra 
5 semakin dekat satu sama lain. Kegiatan 
hari kedua ditutup dengan menonton 
film bersama yang memiliki pesan moral 
sangat penting.

Kegiatan pramuka seperti ini 
pastinya sangat berguna untuk 
menambah ilmu pengetahuan, serta 
yang paling utama yaitu meningkatkan 
semangat pramuka siswa-siswi SMP 
Kristen Petra 5. Mereka juga diharapkan 
bisa tumbuh menjadi orang-orang yang 
memiliki etika yang baik. Travejes… yes 
we can! 

oleh: Jocelyn Gracia

melalui Pramuka



Innovating through

Kunjungan ke

Teman-teman tahu nggak, kalau 
siswa kelas VII-VIII SMP Kristen 
Petra 3 beberapa waktu lalu 

melakukan kegiatan kunjungan virtual 
ke RRI? Tepatnya tanggal 14 Juni 2021. 
Dan tahu nggak RRI itu apa? Radio 
Republik Indonesia adalah jaringan radio 
publik berskala nasional di Indonesia. 
RRI didirikan pada tanggal 11 September 
1945, dan tanggal tersebut diperingati 
sebagai Hari Radio Indonesia. Nah, 
kali ini kami berkesempatan untuk 
berkunjung ke RRI Surabaya di Jalan 
Pemuda No. 82-90 Surabaya. 

Sepanjang kegiatan, kami juga 
ditemani oleh para guru dan pembicara 
dari RRI Surabaya. Kami sangat senang 

Petra Acitya Christian Junior High School proudly 
presented its first virtual open day on June 4 and 7, 
2021, named Acitya Quest Fest. Through this event, 

Petra Acitya invited all elementary schools’ students and 
teachers to find joyfulness in learning with Acityans. In Acitya 
Quest Fest, the virtual open day, online competitions and 
webinar for elementary school teachers ran really well as the 
200 participants’ enthusiasm sparked throughout the events.

On the first day, participants had an online meet up with 
Dra. Herwati, M.Psi., the principal, and Eva Zahora, S.Si., 
M.M., the vice principal of curriculum. After joining a virtual 
tour to Acitya and having a Q&A session with the principal 
and vice-principal, participants joined online fun education 
games. The games were led by Petra Acitya students of grade 
7. The event, then, was closed by the announcement of 
Science Challenge Competition finalists.
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RRI Surabaya
karena bisa melihat seperti 
apa gedung dan kegiatan dunia 
broadcasting radio. Melalui kunjungan 
virtual ini, kami bisa melihat ruangan-
ruangan yang digunakan oleh para 
penyiar radio saat on air. Kami 
juga dijelaskan bahwa RRI ternyata 
mempunyai beberapa saluran radio 
RRI dan juga beberapa kantor cabang 
di Jawa Timur. Wah, keren! Selain di 
Surabaya, RRI juga mempunyai kantor di 
Malang, Sidoarjo, Madiun, dan beberapa 
kota lainnya. 

Usai berkunjung dan melihat-lihat, 
kami juga diberi waktu untuk sesi tanya 
jawab. Teman-teman sangat antusias 
dan mengajukan bermacam pertanyaan. 

Seru sekali, bukan? Rasanya ingin, deh... 
jadi penyiar radio juga. Nanti kalau 
pandemi COVID-19 sudah berakhir, 
berkunjung secara langsung ke RRI 
Surabaya pasti seru!

oleh: Desak Putu Maharani P.D.

Later in the afternoon, Petra Acitya held a webinar for 
Elementary School Teachers. The theme was “Recognizing the 
Students’ Uniqueness to Support the Teaching and Learning 
Process”. The speaker was Dra. Lanny Herawati, the head of 
Petra Christian University Counseling Center. In the webinar, 
she reminded the elementary school teachers not to just come 
and explain the learning materials, but also understand the 
students, and find out what their students’ unique qualities 
are. By knowing their students’ talents and passions, teachers 
can help them focus on developing their strengths. 

On the second day, there were three elementary students’ 
competitions, namely Science Challenge, Music Challenge, and 
Literacy Challenge. In the Science Challenge, students’ ability 
to think critically was challenged. They analyzed some science 
experiments conducted by Sebastianus Hardi S., S.Pd., Petra 
Acitya’s STEM teacher. While in the Literacy Challenge, there 
were two rounds. The first round was cracking some literacy 
trivia. Five participants with the highest scores continued to 
the final round and presented an argumentative speech. On 
another occasion, students performed one of Disney classic 
songs given in pairs in the Music Challenge.

Petra Acitya Quest Fest could run smoothly only by His 
grace. The participants were not only elementary students 
from Surabaya and Sidoarjo, but also from Bekasi, Bali, 
Lampung, and Timika. Even though the events were held 
online, the participants could join enthusiastically. Petra Acitya 
hopes that these kinds of events can be a blessing for even 
more people next year. See you in Acitya Quest Fest 2022!!!

Acitya Quest Fest



Lebih dari lima belas bulan lamanya 
para pelajar di Indonesia harus 
melewati masa sekolahnya dengan 

metode PJJ (pembelajaran jarak jauh) 
atau secara online, dimulai sejak 
pertengahan bulan Maret 2020. Hal 
ini bukanlah tanpa alasan. Pandemi 
COVID-19 masih belum terlihat akan 
mereda, bahkan makin merangkak naik 
pada beberapa bulan terakhir. Rencana 
pemerintah untuk melaksanakan 
percobaan pembelajaran secara tatap 
muka pun urung dilakukan karena 
kondisi yang masih tidak memungkinkan. 
Meski begitu, pemerintah melalui 
kemenkes dan kemendikbud terus 
berusaha memberi yang terbaik bagi 
dunia pendidikan di Indonesia, melalui 
kebijakan dan perencanaan secara 
bertahap. Jika beberapa bulan lalu sudah 
dilaksanakan program vaksinasi untuk 
tenaga pendidik secara nasional, kini 
digalakkan program vaksinasi massal 
untuk para siswa Indonesia, khususnya 
siswa jenjang SMP-SMA. Tahapan 
vaksinasi siswa ini tak terlepas dari 
perkembangan terkini terkait pandemi 
COVID-19, yang memungkinkan 
anak-anak usia 12‒17 tahun untuk 

menerima vaksin 
guna membantu 

pemerintah 
dalam upaya 
penanganan 
pandemi, 

Vaksinasi COVID-19
Siswa-Siswi PPPK Petra

dan memastikan para generasi muda 
Indonesia bisa tetap mengikuti proses 
pendidikan dengan baik. 

Menyambut kabar baik yang 
sudah ditunggu-tunggu ini, PPPK 
Petra pun secara aktif bekerja sama 
dengan Pemerintah Kota Surabaya 
dan instansi-instansi terkait lainnya 
dalam pelaksanaan program vaksinasi 
massal untuk siswa yang meliputi 
wilayah Kota Surabaya dan Sidoarjo, 
yang dilaksanakan di Grand City 
Mall pada tanggal 22‒24 Juli 2021. 
Pada kesempatan ini, PPPK Petra 
mendaftarkan para siswanya jenjang 
SMP dan SMA/SMK yang berstatus 
sebagai siswa aktif pada tahun ajaran 
2021/2022 untuk bisa mengikuti 
program vaksinasi ini, yang tentu saja 
juga disambut dengan penuh antusias 
oleh para siswa beserta orang tua. Tak 
hanya itu, beberapa guru dan staf PPPK 
Petra juga turut terlibat langsung dengan 
menjadi relawan dalam pelaksanaan 
program vaksinasi ini. 

Dalam pelaksanaannya, panitia telah 
mengatur penjadwalan sedemikian rupa 
agar kegiatan bisa berjalan baik dan 
lancar dengan tetap memperhatikan 
aspek keamanan, keselamatan, dan 
kenyamanan peserta vaksinasi. Untuk 
para siswa PPPK Petra, kelompok 
pertama dijadwalkan pada tanggal 23 
Juli 2021, dengan siswa-siswi dari SMA 

Kristen Petra 1 yang 
mendapatkan giliran 
pertama, disusul 
oleh siswa-siswi 
dari SMP dan SMA/
SMK Petra yang 
lain pada hari 

berikutnya. 

Dalam prosesnya, terdapat beberapa 
alur yang harus diikuti oleh seluruh siswa 
peserta vaksinasi, yaitu:

1. Datang ke lokasi sesuai dengan 
jadwal. Para siswa dari tiap sekolah 
sudah diberikan jadwal vaksinasi 
yang dibagi berdasarkan sekolah. 

2. Siswa masuk dalam antrian untuk 
masuk ke dalam gedung utama 
ruang vaksinasi. Di sini petugas 
melakukan screening awal kepada 
siswa, yaitu pengecekan suhu 
badan. Siswa juga wajib untuk 
mencuci tangan sebelum masuk ke 
dalam gedung utama.

3. Setelah masuk ke gedung utama, 
siswa menuju ke meja registrasi 
untuk mendaftarkan diri dan mengisi 
identitas. 

4. Selanjutnya siswa mengikuti 
pengecekan kondisi tubuh, seperti: 
tekanan darah, suhu badan, dan 
riwayat penyakit yang pernah 
diderita.

5. Usai pengecekan kondisi tubuh dan 
dinyatakan siap untuk divaksin, 
siswa menuju meja vaksinasi untuk 
mendapatkan suntikan vaksin.

6. Setelah mendapatkan suntikan 
vaksin dosis pertama ini, siswa 
menunggu di tempat observasi 
selama kurang lebih 15 menit untuk 
melihat apakah ada dampak yang 
ditimbulkan pascavaksinasi (KIPI).

7. Jika tidak ada gejala, siswa pun 
diperbolehkan untuk pulang. 
Ada sebuah harapan yang besar 

dari dilaksanakannya program vaksinasi 
massal untuk siswa ini. Semoga pandemi 
yang sedang melanda ini bisa segera 
teratasi dan Indonesia bisa bangkit 
kembali, termasuk dunia pendidikan 
dalam memfasilitasi para siswa 
melanjutkan kegiatan pembelajaran 
mereka di sekolah seperti sebelum 
adanya pandemi. Satu lagi yang perlu 
diingat, program vaksinasi bukanlah 
satu-satunya upaya yang harus dilakukan 
bila ingin mempercepat pengendalian 
pandemi ini, melainkan juga diperlukan 
upaya-upaya lain seperti kedisplinan 
semua pihak dalam menerapkan 
protokol kesehatan. Stay safe, stay 
healthy...!
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SMA Kristen Petra 5 sungguh 
bersyukur atas penyertaan Tuhan 
pada berbagai kegiatan yang 

telah terlaksana dan berlancar lancar 
selama tahun ajaran 2020/2021. Ada 
banyak kegiatan yang tentunya telah 
diadakan di SMA Kristen Petra 5 dalam 
berbagai kesempatan. Salah satu yang 
terbaru adalah digelarnya virtual open 
house bertajuk “Fun Skills Day”, “Fun 
Virtual Tour”, dan “International Study 
Life”. Berbagai acara ini diadakan tepat 
setelah para siswa kelas X dan XI selesai 
melaksanakan kegiatan Penilaian Akhir 
Tahun, yaitu tanggal 4‒10 Juni 2021. 
Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh 
siswa SMA Kristen Petra 5 saja, tetapi 
terbuka bagi para pelajar SMP yang 
berminat mengikuti acara yang disajikan. 

Sesuai dengan namanya, “Fun 
Skills Day” merupakan rangkaian 
kegiatan yang menghadirkan berbagai 
narasumber yang memiliki talenta/
potensi di bidang masing-masing dan 
siap membagikan ilmunya. Acara yang 
diikuti melalui Zoom video conference 
ini didominasi oleh narasumber yang 
merupakan alumni SMA Kristen Petra 

Virtual Open House
Smaktra5
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5. Tentunya hal itu merupakan suatu 
kebanggaan tersendiri dan ungkapan 
syukur bagi kita semua jika melihat kaum 
muda mau berbagi dan menginspirasi 
dengan talenta masing-masing.

Rangkaian kegiatan “Fun Skills Day” 
yang dimulai pada hari Jumat, tanggal 4 
Juni 2021, dibuka dengan sesi pertama 
bersama Natanael Hermawan yang 
berbagi ilmu sebagai seorang content 
creator. Pada sesi berikutnya, ada Rachel 
Angela yang berbagi pengalamannya 
sebagai seorang youth influencer. 
Pada hari kedua, tepatnya hari Senin, 
tanggal 7 Juni 2021, saatnya “Fun Skills 
Day” yang mengajak para siswa untuk 
mengikuti fun cooking yang terbagi 
dalam dua sesi. Sesi pertama dipandu 
oleh Ibu Lindawati, dan sesi kedua 
oleh Ibu Elisabeth Evi. Fun cooking ini 
merupakan penutup kegiatan “Fun Skills 
Day” selama dua hari.

Pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 
2021, para siswa diajak untuk jalan-
jalan secara virtual dalam kegiatan 
“Fun Virtual Tour”. Daerah yang dipilih 
adalah Dieng, Jawa Tengah. Kegiatan 
ini dipandu oleh tour guide profesional, 
yaitu Bapak Dhimas. Para siswa yang 
merindukan untuk jalan-jalan di tengah 
masa pandemi ini setidaknya sedikit 

terobati dengan mengikuti kegiatan ini. 
Selain itu, para peserta juga diajak untuk 
jalan-jalan berkeliling SMA Kristen Petra 
5 melalui video school tour. Tentunya 
hal ini menjadi pengalaman menarik 
bagi pelajar SMP yang ikut bergabung. 
Kegiatan terakhir sebagai penutup 
rangkaian virtual open house adalah 
“International Study Life”, pada hari 
Kamis, tanggal 10 Juni 2021. Acara ini 
menghadirkan sesi bersama Talenta yang 
berbagi pengalamannya selama kuliah di 
Korea Selatan.

Bersyukur rangkaian kegiatan 
virtual open house dapat berjalan 
dengan lancar. Para siswa sangat aktif 
dan antusias mengikuti rangkaian 
kegiatan. Para siswa juga tidak segan 
untuk bertanya kepada narasumber 
jika ada hal-hal yang ingin diketahui. 
Tentunya melalui kegiatan ini, ada 
sebuah harapan untuk para siswa bisa 
termotivasi dan mau mengembangkan 
setiap talenta yang telah dianugerahkan 
oleh Tuhan, apa pun itu. Tidak menyerah 
dengan segala keterbatasan, dan tidak 
menjadikan situasi sebagai alasan 
pesimistis meraih masa depan yang 
cerah. Tuhan senantiasa menyertai 
langkah kita.



Alumni Homecoming

Berbagi 
Kasih

Tanggal 8 Juni 2021, sekolah kami mengadakan alumni 
homecoming webinar part 8, yang merupakan salah 
satu bagian dari kegiatan life skill di SMA Kristen Petra 

3 yang bertujuan menambah wawasan, pengetahuan, serta 
keterampilan siswa dalam bidang yang mereka gemari. Salah 
satu bidang yang dibahas dalam webinar kali ini adalah 
entertainment, yang difasilitasi oleh Raymond Handaya, 
alumnus yang memiliki segudang pengalaman di bidang 
tersebut. Selain siswa SMA Kristen Petra 3, webinar ini juga 
dihadiri oleh siswa-siswi kelas VIII dari SMP Kristen Petra 2.

Raymond Handaya lulus dari SMA Kristen Petra 3 pada 
tahun 1993. Setelah lulus, ia menempuh pendidikan di 
beberapa perguruan tinggi di Surabaya. Ia berkenalan dengan 
dunia entertainment ketika bergabung dalam tim produksi 
film seorang sutradara nasional bernama Hanung Bramantyo. 
Pertemuan dengan Hanung Bramantyo membukakan jalan 
baginya untuk menyutradarai berbagai film layar lebar. Salah 
satunya adalah “Kapal Goyang Kapten” yang dibintangi 
oleh Yuki Kato dan Mamat Alkatiri. Film bergenre komedi 
ini mendapat perhatian yang baik dari penikmatnya, dan 
membuat nama Raymond makin dikenal. 

Menurut Raymond, profesi di bidang entertainment 
mencakup dua hal, yaitu di depan dan belakang layar. 
Pekerjaan di depan layar yaitu menjadi seorang aktris atau 
aktor. Menjadi aktris atau aktor, seseorang diharapkan 
memiliki kemampuan akting yang bagus, karakter kuat, 
dan penampilan fisik yang menunjang. Tiga hal ini biasanya 
menjadi tolok ukur seseorang untuk dapat diterima di industri 
hiburan. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi mereka 
dengan penampilan fisik yang biasa saja juga dapat sukses 
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di bidang ini, asal memiliki kemampuan akting yang baik 
dan berkarakter kuat. Ketika ingin menjadi aktor atau aktris, 
kebanyakan orang harus memulai dari bawah, berperan 
sebagai figuran. Setelah aktingnya terasah dan terbukti, baru 
terbuka kesempatan yang lebih besar. ia berpesan supaya 
semua orang menghargai proses panjang tersebut dan 
memaknainya sebagai bagian dari pendewasaan diri.  

 Sedangkan profesi di belakang layar mencakup, produser, 
sutradara, astrada, juru kamera, penulis skenario, ataupun 
editor. Menurut Raymond, peluang kerja di belakang layar 
ini masih sangat terbuka. Banyak tenaga kerja terampil yang 
dibutuhkan. Syaratnya adalah mereka harus benar-benar ahli 
di bidangnya dan memiliki selera yang bagus. Kemampuan 
akademis saja tidaklah cukup. Rasa menjadi penting untuk 
dimiliki, supaya seseorang dapat diterima dan ia mampu 
bertahan dalam pekerjaan ini. 

Pada bagian akhir sharing-nya, ia menambahkan bahwa 
bekerja di industri hiburan bukanlah hal yang mudah. Akan 
ada banyak tantangan yang muncul, di antaranya adalah 
jam kerja tidak menentu, godaan dari kehidupan bebas, 
persaingan ketat, serta pendapatan yang tidak menentu. Jika 
seseorang ingin terjun di dunia hiburan, ia wajib mengetahui 
identitasnya terlebih dahulu dan memiliki iman yang kuat, 
karena ini akan membantunya bertahan dalam menjalani 
kerasnya industri hiburan.

Halo, teman-teman? Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Kami dari OSIS 
Smaktra5 berterima kasih atas keterlibatan seluruh warga SMA Kristen Petra 
5 yang berpartisipasi dalam Bakti Sosial Siswa 2021. Beberapa barang yang 

terkumpul, yaitu: meliputi masker, hand sanitizer, minyak goreng, gula, beras, dan 
makanan ringan. Semua barang itu kami kemas jadi bingkisan yang siap untuk 
diberikan kepada beberapa komunitas dan perorangan yang jadi sasaran kegiatan ini.

Adapun sasaran pertama Bakti Sosial Siswa 2021 ini yakni Panti Asuhan 
Yestoya, sementara sasaran yang kedua yaitu Rumah Usiawan Panti Surya. Kedua 
sasaran tersebut memiliki lokasi yang dekat dengan SMA Kristen Petra 5. Khusus 
untuk barang berupa masker dan hand sanitizer, diprioritaskan untuk diberikan 
kepada Puskesmas Siwalankerto. Selain beberapa komunitas tersebut, kami juga 
membagikan bingkisan kepada perorangan yang kami temui di jalan, khususnya bagi 
para penarik becak, tim kebersihan, penjaga palang pintu kereta api, dan yang lain 

Banyak pengalaman dan value yang kami dapatkan setelah membagikan 
bingkisan tersebut. Kami menyadari bahwa kehidupan ini bukan milik kami sendiri, 
namun berbagi merupakan panggilan nyata untuk setiap kita yang memiliki kapasitas 
itu. Tentu menjadi doa dan harapan kami bahwa kegiatan ini dapat memberi dampak 
baik bagi seluruh komunitas atau perorangan yang menerimanya. Semangat untuk 
terus jadi berkat bagi sesama kita ya, teman-teman!

 
Oleh: Maria Margareta S.

Webinar



a Brighter Future

Tiga tahun bukanlah waktu yang 
sebentar, dan juga bukanlah 
waktu yang lama. Bukanlah 

waktu yang sebentar untuk kita 
berbagi kisah bersama teman-teman 
kita. Bukan waktu yang lama untuk 
kita menimba ilmu untuk masa depan 
cerah. Suka, duka, tawa... menghiasi 
setiap langkah kita membekali diri 
kita dengan segudang ilmu yang akan 
kita bawa untuk menjadi landasan 
hidup kita. Ini bukanlah sebuah akhir 
dari masa, melainkan baru awal dari 
semua langkah. Ini bukan akhir cerita, 
melainkan menggantungkan mimpi 
setinggi langit. Jika pun kita jatuh, kita 
akan jatuh di antara bintang-bintang. 
Begitulah petuah dari pendiri bangsa 
kita. Jadi sambutlah pelepasan ini, 
sebagai awal dari semua jejak kehidupan 
yang akan kita ukir.

Tidak terasa tiga tahun sudah kita 
berbagi cerita dalam masa hidup kita 
di SMK Kristen Petra. Canda tawa serta 
sedih duka sudah kita lalui bersama. 
Sekarang kita akan menatap masa depan 
yang lebih cerah bersama. Tanggal 4 Juni 
2021, SMK Kristen Petra melangsungkan 
acara pelepasan siswa kelas XII secara 
online melalui live streaming YouTube. 
Acara yang mengambil tema “Reaching a 
Brighter Future” ini diikuti oleh segenap 
civitas academica SMK Kristen Petra. 
Meraih masa depan yang lebih cerah 
adalah harapan untuk semua siswa kelas 
XII yang sebentar lagi akan memasuki 
kehidupan nyata. Mereka yang akan 
bekerja, melanjutkan studi, ataupun 
berwirausaha, telah dibekali dengan 
ilmu dan keterampilan. 

Acara dibuka dengan menyanyikan 
lagu “Indonesia Raya”, Mars Petra, dan 
lagu R.A.I.S.E.. Lalu, renungan oleh Pdt. 
Yohanes Putra Pratama berlandaskan 
firman Tuhan dari Amsal 19:20, 
“Dengarkanlah nasihat dan terimalah 
didikan, supaya engkau menjadi bijak 
di masa depan. Dengarkanlah nasihat 
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dan terimalah didikan supaya kamu 
memperoleh hikmat pada masa depan.” 
Ayat firman ini mengingatkan kita, 
bahwa untuk mencapai masa depan 
yang cerah, kita perlu kesukaan dan 
kegemaran untuk berproses dan belajar 
mendengar didikan sepanjang hidup. 
Selanjutnya, mendengarkan pesan 
dari Drs. Elia Indargo, Ketua I Dewan 
Pengurus PPPK Petra. Beliau berpesan, 
kita perlu memahami maksud Tuhan 
bahwa pandemi ini untuk menyiapkan 
kita anak-anaknya menjadi pribadi 
yang tangguh dan kuat, yang mampu 
menghadapi badai dan gelombang 
masalah. Beliau juga menyampaikan 
selamat kepada seluruh siswa untuk 
pendidikan yang sudah dilalui, untuk 
kelulusan, dan harapan untuk masa 
depan yang lebih baik. 

Sambutan juga diberikan oleh Ibu 
Andari Suryaningsih, S.Pd., M.M., M.Si.. 
Ucapan selamat diberikan kepada 
seluruh siswa dan juga orang tua 
siswa atas kelulusan putra-putrinya. 
“Teruslah bertumbuh dalam Respect, 
Advance, Internalize, Share, Empower... 
sesuai dengan nilai R.A.I.S.E. PPPK 
Petra yang sudah dihidupi.” Acara lalu 
dilanjutkan dengan laporan hasil ujian 
kelas XII oleh Drs. Heru Sunardijanto 
Adi, M.Si. selaku wakil kepala sekolah 
bidang kurikulum, yang menyatakan 
seluruh siswa dari empat kompetensi 
keahlian di SMK Kristen Petra lulus 
100%. Berikutnya, pengalungan medali 
siswa berprestasi untuk tiap-tiap 
kompetensi keahlian. Untuk Teknik 
Elektronika Industri, diraih oleh Eko 
Wahyu Satrio; Teknik Kendaraan Ringan 
diraih oleh Hosea Wisdom Ermanto; 
Teknik Pemesinan diraih oleh Marcell 
Francesco Lauw; Teknik 
Komputer dan Jaringan 
diraih oleh Daniel Kevin 
Kurniawan, Jonathan 
Pratama Erdiyanto, dan 
Angelina Wiyatmoko 
sebagai Juara Umum. 
Prestasi nonakademik 
diraih oleh Galih Sandy 
Pradana dari kelas XII 
TKJ-1 dan Liringtyas dari 
kelas XII TKR. Dibacakan 
juga beberapa siswa 

SMK Kristen Petra yang berhasil lolos 
SNMPTN 2021, di antaranya Jovan 
Josephin Satria di Universitas Negeri 
Surabaya jurusan Pendidikan Teknik 
Mesin, Joy Fernando Alexander di 
Universitas Pendidikan Ganesha 
jurusan Pendidikan Teknik Mesin, 
Marselinus Angga Setyo di Universitas 
Pembangunan Nasional Veteran jurusan 
Teknik Mesin, M. Maulana Rasyid F. di 
Universitas Negeri Surabaya jurusan 
Teknik Mesin, dan Alfonsus Antero A. di 
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 
jurusan Teknologi Game.

Selanjutnya, perwakilan siswa kelas 
XII menyanyikan sebuah lagu dari Project 
Pop yang berjudul “Ingatlah Hari ini” 
sebagai pesan bagi teman-teman kelas 
XII, agar selalu mengenang masa indah 
di sekolah, persahabatan, dan waktu 
yang sudah dilalui bersama. Kegiatan 
ini juga dihadiri oleh wali murid yang 
diwakili oleh Ibu Imelda Sugianto yang 
menyampaikan terima kasih kepada 
sekolah untuk semua yang telah 
diberikan kepada siswa, dengan harapan 
begitu besar SMK Kristen Petra semakin 
diberkati dan menjadi berkat. Acara ini 
ditutup dengan pembacaan janji alumni 
oleh Liringtyas sebagai perwakilan siswa, 
dan doa penutup oleh Bapak Prasadja. 

Harapan, cita-cita, dan doa dari 
seluruh insan SMK Kristen Petra 
mengiringi pelepasan siswa kelas XII 
tahun ajaran 2020/2021. Semoga ilmu 
dan keterampilan yang sudah didapat 
oleh para siswa selama di SMK Kristen 
Petra menjadi bekal dan modal yang 
sangat berarti untuk menghadapi masa 
depan, untuk meraih masa depan yang 
lebih cerah. SMK Kristen Petra... bisa, 
diberkati, dan menjadi berkat!

Reaching


