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Menyambut tahun ajaran yang baru, para 
siswa PPPK Petra tetap memiliki semangat 
yang tinggi dalam belajar, meski pandemi 
masih belum usai. Hal tersebut terlihat 
dalam berbagai kegiatan pada Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang 
liputannya bisa Anda temukan dalam Buletin 
Gema Petra edisi bulan Agustus 2021 ini. 
Selain mengulas tentang kegiatan MPLS yang 
berlangsung di sekolah-sekolah lingkungan 
PPPK Petra, kami juga menyajikan beberapa 
pengalaman siswa-siswi PPPK Petra dalam 
keikutsertaannya hingga meraih prestasi 
dalam ajang olimpiade pelajar level 
internasional, antara lain: International 
Mathematical Olympiad serta International 
Applied Biology Olympiad.
 
Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan 
Agustus 2021 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Halo, teman teman...! Kenalkan namaku Kyla. Aku bersekolah 
di KB-TK Kristen Petra 1. Aku anak baru di kelas KB B. Hari 
ini, tanggal 12 Juli 2021, adalah hari pertama kali aku mulai 

sekolah. Aku semangat sekali, lho...!
Bu guru meminta aku untuk berkenalan, dan aku dengan 

semangat menyebutkan namaku kepada teman-temanku. Pada 
hari pertama sekolah, bu guru mengajak untuk berkenalan dengan 
teman-teman di kelas KB B, karena hari ini adalah Masa Pengenalan 
Lingungan Sekolah (MPLS). Teman-temanku baik-baik semua. Ada 
yang bernama Hans, Deo, Kimmy, dan yang lain. Karena ini masih 
hari pertama aku bersekolah, jadi aku masih belum bisa menghapal 
semua nama temanku, tetapi aku sangat senang sekali pada hari 
pertama sekolahku ini. Meskipun bersekolah dari rumah secara 
daring melalui Zoom, aku tetap semangat karena aku punya teman 
baru. 

Sekian dahulu ceritaku ya, teman-
teman...! Aku senang bisa mempunyai 
teman-teman baru yang banyak, dan ibu 
guru yang baik kepadaku. Sampai jumpa 
dalam cerita berikutnya! Ingat, teman-
teman... kalian harus tetap rajin cuci tangan 
dan jangan lupa memakai masker. Tuhan 
Yesus memberkati kita semua.

Yeayy!!! Hari Pertama Aku Bersekolah

Hasil Kreasiku
Membentuk Rumah

Shalooom…! Halo, teman-teman semua! Berjumpa kembali 
bersama kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 7. Selamat datang 
di tahun ajaran baru 2021/2022. Wah, saat ini kami sudah naik 

kelas, lho! Yang siswa KB A naik ke jenjang KB B, siswa KB B naik jenjang 
ke kelas TK A, dan siswa TK A naik jenjang ke kelas TK B. Di jenjang kelas 
yang baru ini, kami berjumpa dengan guru baru dan teman baru. Wah... 
kami sudah tidak sabar untuk bermain dan belajar bersama-sama 
dengan teman-teman serta bapak dan ibu guru semua. 

Pada tahun ajaran kali ini kami memang masih tetap bersekolah 
secara daring, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat 
kami dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bersama guru dan teman-
teman kami. Seperti yang kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 
2021. Kami, siswa-siswi TK A, mencoba membuat kreasi bentuk rumah 
dengan bahan yang ada di rumah. Pada awalnya, ibu guru mengajari 
kami, bagaimana kami dapat membuat kreasi bentuk rumah dengan 
bahan yang kami miliki di rumah.

 Beberapa dari kami ada yang membuatnya dari stik ice cream, 
kertas kado, kertas gambar, pensil warna, krayon, dan banyak 
bahan lainnya yang dapat kami gunakan. Tidak lupa kami juga 
mempersiapkan kertas gambar sebagai alasnya. Lalu, kami mulai 
membuat bentuk rumah, yang terdiri atas bagian atap, bagian dinding, 
dan ada juga beberapa dari kami yang juga menghias dengan gambar 
pohon dan pagar. Waaaah... senang sekali lho, teman- kami, dapat 
mengembangkan ide dan kreativitas kami dalam membentuk rumah. 
Sampai jumpa pada kegiatan kami yang lain, teman-teman! Tuhan Yesus 
memberkati.



Halo, teman-teman! Bagaimana kabarnya? Aku berharap teman-teman dalam 
kondisi sehat, yaaa..! Setelah libur cukup lama, akhirnya aku kembali bersekolah 
meskipun masih secara daring. Aku berharap pandemi ini segera berakhir dan 

aku bisa kembali bersekolah secara normal.
Hari ini adalah hari ketiga yang mana aku dan teman-teman di TK B Kristen Petra 

11 masih dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Guru kelas menyapa 
kami dengan ceria dan mengawali kegiatan dengan berdoa. Guruku memberitahu, hari 
ini kami akan melakukan kegiatan yang sangat menyenangkan, yaitu menghias botol 
minum. Beliau meminta kami untuk menyiapkan sebuah botol minum, spidol warna-
warni atau krayon, kertas putih, dan lem. Meskipun dengan bahan seadanya yang ada 
di rumah, tetaplah tidak mengurangi kreativitas kami untuk menyelesaikan kegiatan 
ini. Pertama-tama, guruku memberikan contoh gambar yang dapat 
digunakan sebagai hiasan botol minum. Lalu, beliau memberi kami waktu 
untuk menghias botol minum kami sendiri. Tak lupa, guruku mengingatkan 
untuk menulis nama kami terlebih dahulu, lalu barulah kami menghiasnya. 
Setelah selesai menghias, kami tempel gambar tersebut di botol minum 
kami. Sungguh mengasyikkan sekali karena aku bisa menghias botol 
minumku sendiri. Pada akhir kegiatan, aku, teman-teman, dan guruku, 
foto bersama dengan memegang botol minum kami masing-masing. 

Itulah ceritaku pada hari ketiga sekolah secara daring. Sangat 
mengasyikkan, bukan? Aku berharap teman-teman juga melakukan 
kegiatan yang tak kalah mengasyikkan dariku. Sampai bertemu di ceritaku 
selanjutnya, yaaa!!! Stay safe and healthy, everyone. God bless you.

Ayo Kembali Bersekolah!

Back to School
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Semenjak merebaknya pandemi COVID-19, siswa kian akrab dengan sistem belajar 
daring. Pembelajaran tatap muka yang biasanya dilakukan di sekolah, kini harus 
dilakukan dari rumah melalui media online. Hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, siswa 

KB-TK Kristen Petra 13 juga melakukan sistem belajar daring untuk memulai kegiatan 
pembelajaran pada semester I untuk tahun ajaran 2021/2022, melalui kegiatan Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan 
siswa pada lingkungan sekolah, warga sekolah, khususnya guru yang akan mengajar 
mereka, fasilitas yang sekolah miliki, dan juga berkenalan dengan teman-teman baru di 
kelas yang baru. 

Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa 
yang baru saja masuk, tetapi semua siswa juga turut mengikuti kegiatan tersebut, 
sama seperti di kelas TK A pada hari ini. Para siswa terlihat sangat antusias dan 
memperlihatkan raut wajah yang gembira, ditambah dengan senyuman yang tidak 
pernah lepas dari wajah mereka. Banyak dari mereka yang baru pertama kali ini 
bertemu, karena mereka berasal dari kelas yang berbeda sebelumnya. Namun, 
hal tersebut tidak menjadikan semangat mereka padam dalam mengikuti kegiatan 
sekolah. Hari ini, siswa diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan teman-
teman satu kelas, ibu guru memberitahukan bahwa mereka boleh membawa boneka 
kesayangan mereka untuk bercerita bersama. Setelah selesai berdoa dan bernyanyi 
bersama, mereka pun sudah siap membawa bonekanya masing-masing di samping 
mereka. Ada yang membawa iron man, teddy bear, dan ada juga yang membawa 
boneka penguin dengan wajah yang siap untuk berkenalan.

Pada saat berkenalan, mereka tampak sangat menikmatinya, mulai dari 
menyebutkan nama hingga menceritakan kegiatan yang paling mereka sukai. Melihat 
keceriaan mereka saling berbagi cerita satu sama lain dengan boneka masing-masing, 
membuat siapa pun yang melihatnya menjadi ikut merasa bahagia, tanpa terkecuali. 
Ternyata... meski pembelajaran pada semester ini masih diawali secara daring, para 
siswa tetap semangat dan semua kegiatan berjalan dengan sangat menyenangkan. 
Mari kita tetap giat dan jaga kesehatan ya, teman-teman! Tuhan memberkati.



Tangguh Pulihkan Indonesiaku

Merdeka!
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Merdeka! Merdeka! Wah... tidak terasa ya, negara kita, 
Indonesia, sudah berusia 76 tahun. Kita patut berterima 
kasih kepada para pejuang. Karena jasa mereka, kita dapat 

menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Meski saat ini negara kita 
sedang dilanda virus, tidak menyurutkan semangat kemerdekaan. 
Sama halnya dengan tema yang diangkat oleh KB-TK Kristen Petra 
5 dalam merayakaan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Tema 
“Tangguh Pulihkan Indonesiaku”, memiliki tujuan mengajak siswa 
untuk tetap kuat dan semangat di tengah situasi pandemi saat ini. 
Mau lihat keseruan lomba yang diadakan di KB-TK Kristen Petra 5? 
Yuk, kita lihat..! 

Dari KB, ada lomba foto keluarga dengan tema kemerdekaan. 
Para siswa serta mama dan papa begitu antusias dalam 
mengikuti lomba foto keluarga ini, lho! Hal ini terlihat 
dari berbagai macam pernak-pernik, kostum, dan bahkan 
ada yang berfoto dengan tema lomba 17 Agustus-an. 
Tujuan lomba foto keluarga ini adalah agar siswa bisa 
merasakan suasana perayaan kemerdekaan meski dalam 
situasi pandemi, melalui dekorasi dan kostum yang 
mereka kenakan. 

Di atas adalah keseruan lomba dari adik-adik KB. 
Yuk, sekarang kita lihat keseruan lomba dari kakak-
kakak TK A dan TK B. Untuk kakak-kakak TK, ada lomba 
yel-yel, yang bertujuan memberikan dukungan dan bentuk semangat untuk 
Indonesia dalam masa pandemi saat ini. Lomba yel-yel ini tidak kalah seru dari 
lomba adik KB. Ada yang membawa bendera, ada yang memakai pernak-pernik 
merah putih, dan bahkan ada yang memakai baju pejuang, lho...! Nah... seru dan 
asik, bukan... lomba yang diikuti oleh adik KB dan TK ini? Mau tahu keseruan apa 
lagi yang ada di KB-TK Kristen Petra 5? Tunggu, yaaa....! Byeeee...! 

Tepat tanggal 16 Agustus 2021, KB-TK Kristen Petra 9 
merayakan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Kali ini, tema 
yang diambil adalah “Indonesia Tangguh, Indonesia 

Tumbuh”. Pada masa pandemi yang belum usai ini, Indonesia 
berusaha berjuang untuk keadaan yang lebih baik. Oleh karena 
itu, KB-TK Kristen Petra 9 mengajak seluruh siswa dari jenjang 
KB sampai dengan TK untuk menunjukkan semangat mereka 

melalui beberapa lomba dan penampilan. Dari jenjang KB, 
ada lomba fashion show dengan tema kemerdekaan. Para 
siswa mempersembahkan penampilan yang terbaik, tentunya 
didampingi oleh orang tua. Dari jenjang TK A, ada keseruan 
yel-yel yang memberikan semangat bagi Indonesia untuk tetap 
maju. Dari jenjang TK B, menghadirkan kerja sama antara anak 
dan orang tua dengan membuat mading yang kreatif. Tidak 
hanya itu saja, ada persembahan sebuah lagu dari para guru 
dan karyawan dengan suaranya yang indah, doa yang terbaik 
yang dipanjatkan untuk negeri tercinta oleh beberapa siswa 
TK A, serta puisi yang menjadi tanda semangat pemersatu 
bagi kita semua. Itulah semangat kami untuk menyemarakkan 
rangkaian HUT ke-76 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! 

Merdeka!!! Tuhan Yesus memberkati.



“Tujuh belas Agustus tahun empat lima... Itulah hari kemerdekaan kita....” 
Gema lagu 17 Agustus terdengar di mana-mana. Walaupun peringatan 
hari kemerdekaan pada tahun ini masih dalam masa pandemi COVID-19, 

semangat ‘45 tetap membara di hati para guru dan siswa-siswi SD Kristen Petra 
1. Tepat pada tanggal 16 Agustus 2021, siswa-siswi SD Kristen Petra 1 merayakan 
Hari Kemerdekan Republik Indonesia dengan mengadakan berbagai lomba 
secara virtual. Wow... sungguh menarik, bukan? Apa kalian mau tahu...?? Yuuk... 
kita simak bersama-sama!

Lomba-lomba yang diadakan, antara lain: menyanyi lagu nasional untuk 
siswa kelas I, menghias tumpeng mini bersama orang tua untuk siswa kelas II, 
memberi ucapan HUT RI untuk siswa kelas III, kreasi nasi bekal dengan tema 
”HUT RI” untuk siswa kelas IV, membuat lapbook dengan tema ”Kemerdekaan” 
untuk siswa kelas V, dan membuat poster dengan tema ”Perjuangan” untuk 
siswa kelas VI. Lomba- lomba tersebut dilaksanakan dengan penuh semangat 
dan meriah. 

Selain mengikuti berbagai lomba, tepat pada tanggal 17 Agustus 2021, para 
siswa juga mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara melalui 
tayangan televisi di rumah masing-masing. Ketika bendera Sang Saka Merah 
Putih mulai dinaikkan, para siswa memberi hormat serta turut menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” dengan khidmat dan penuh rasa bangga, sebagai perwujudan 
generasi penerus bangsa yang menghormati jasa para pahlawan yang telah 
gugur dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini, antara lain: mempererat tali 
persaudaraan baik antara pihak sekolah dan siswa serta orang tua, maupun 
antara siswa satu dan yang lain; meningkatkan semangat juang dalam meraih 
prestasi; melatih sportivitas; serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa.

Terima kasih untuk perjuanganmu pahlawanku...! Kami sebagai generasi 
bangsa bersiap diri untuk meneruskan semua perjuanganmu. Dirgahayu 
Indonesia tercinta! Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka!!!

Semarak Virtual
Perayaan Kemerdekaan

Serunya MPLS Online!

Yeyyy...! Ayo sekolah! Libur telah usai, tiba saatnya kami kembali belajar. Hari ini 
adalah hari yang ditunggu-tunggu, karena kami akan bertemu dengan teman-teman 
dan guru baru di kelas yang baru. Walau tahun ajaran ini kami masih harus belajar 

secara online, kami tetap semangat. Hari pertama sekolah, bapak dan ibu guru SD Kristen 
Petra 7 mengajak kami untuk mengenal kembali lingkungan sekolah dalam kegiatan MPLS. 
Kegiatan ini berlangsung mulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, hingga hari Rabu, tanggal 
14 Juli 2021. Kami diajak untuk mengenal semua bapak/ibu guru, ruang-ruang kelas yang 
digunakan saat nanti pembelajaran tatap muka, program-program sekolah, dan pastinya 
teman-teman satu kelas. Karena kami masih harus belajar secara online, semua kegiatan 
kami lakukan melalui Zoom. Meski begitu, kami tetap antusias mengikuti setiap kegiatan.

Selain mengenal lingkungan sekolah, bapak/ibu guru juga mengajak kami untuk 
membuat sebuah karya dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah 
kami, seperti membuat topi dari koran, membuat kata-kata motivasi dari kertas HVS 
atau buffalo bekas, dan masih banyak lagi. Kami juga diajak untuk bernyanyi bersama, 
menirukan gerakan dari video yang ditampilkan, dan bermain game menarik. 

Selama MPLS, kami juga belajar memahami makna dari P.E.T.R.A. dan R.A.I.S.E. yang 
merupakan program pendidikan holistik dan pengembangan karakter yang baik bagi 
para siswa, dengan tujuan untuk mendidik siswa menjadi pribadi yang selalu bersyukur 
dan dapat menjadi berkat bagi diri sendiri, sesama, dan alam sekitar. Sungguh... kegiatan 
MPLS online di sekolah kami ini seru sekali! Semangat menyambut tahun ajaran baru 
2021/2022, teman-teman...!
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Kembali Bersekolah!

Sukacitaku Menyambut 
Tahun Ajaran Baru

Halo, teman-teman! Apa kabar? Tidak terasa kita sudah 
memasuki tahun ajaran baru. Yes, we are officially back 
to school! Saat memasuki tahun ajaran baru, apa yang 

paling kalian nantikan? Apakah itu guru baru? Teman baru? 
Atau mungkin pelajarannya? Wah, pasti sudah tidak sabar, 
ya...! Hari pertama sekolah di SD Kristen Petra 5, diawali 
dengan MPLS yang dilaksanakan pada tanggal 12−14 Juli 2021. 
Banyak kegiatan seru yang sudah disiapkan oleh bapak dan ibu 

guru untuk menyambut siswa di kelas yang 
baru. 

First let’s see the fun activity at grade 
first. Secara virtual, siswa kelas I diajak 
oleh guru untuk berkeliling melihat 
setiap ruangan dan fasilitas yang ada di 
sekolah. Mereka sangat senang melihat 

sekolah dan ruang kelas yang baru, 
karena berbeda dengan saat masih di 
TK. Mereka juga diajak bernyanyi dan 

membuat topi. Terdengar suara saling 
berlomba untuk menyanyikan lagu 

dan sambil bergoyang ria pastinya. 
Yang tak kalah menariknya, mereka 
tidak sabar menggunakan topi 
hasil buatan mereka yang lucu 
dan beragam.

Tidak kalah dengan kelas 
I, siswa kelas IV juga membuat 
balon karakter, yaitu sebuah 

Horeee...!!! Senang sekali rasanya aku menyambut bulan Juli ini. Setelah 
hampir satu bulan libur, akhirnya mulai hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, 
aku mulai sekolah lagi, meskipun masih harus secara online. Aku tetap 

bersukacita menyambut tahun ajaran 2021/2022 ini. Kelasku berbeda dari kelas 
sebelumnya. Teman-temanku serta bapak dan ibu guru yang mengajar saat ini 
pun berbeda, tetapi itu semua membuatku lebih bersemangat lagi mengikuti 
sekolah online ini. 

Aku dan teman-teman mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah yang diadakan selama tiga hari dengan antusias. Kami saling 
memperkenalkan diri, belajar budaya 5S, 5 Kata Ampuh, budaya SADAR, 
nilai-nilai R.A.I.S.E., serta masih banyak lagi yang kami dapatkan selama MPLS. 
Seperti tema MPLS yang diambil oleh SD Kristen Petra 9 “Make a Big Impact”, 
seperti itulah yang diharapkan ketika kami masih bisa bersekolah secara online. 
Kami diajak tetap memberikan dampak, setidaknya untuk orang-orang di sekitar 
kami. Tidak hanya itu saja, awal tahun ini juga dibuka dengan ibadah yang 
dipimpin oleh Pdt. Susana Kurniawati, S.Th. dengan tema “Seperti Anak Panah”. 

Kita ini adalah anak panah yang dibentuk oleh Tuhan dengan penuh kasih. 
Kiranya kita bisa menjadi anak panah yang mempunyai dampak besar bagi 
orang-orang di sekitar kita. Dan kiranya sepanjang tahun ajaran baru ini dapat 
kita lewati dengan penuh sukacita dan dalam penyertaan Tuhan. Semangat, 
teman-teman... dalam mengikuti sekolah online! Salam sehat untuk kita semua!

balon pengingat agar mereka 
selalu melakukan perilaku yang 
baik dan benar, sama seperti 
yang mereka tulis pada 
balon tersebut. Karakter 
yang harus ditulis oleh 
siswa adalah taat, kasih, 
lembut, rajin, sopan, 
pintar, dan baik. Selain 
membuat balon, siswa 
juga membuat logo PPPK 
Petra dan menampilkannya 
saat menyanyikan mars PPPK 
Petra dan lagu R.A.I.S.E..

Selanjutnya di kelas VI, 
siswa membuat montase 
mandat budaya. Montase adalah 
sebuah karya yang dibuat dengan cara memotong objek-
objek gambar dari berbagai sumber, kemudian ditempelkan 
pada suatu bidang sehingga menjadi satu kesatuan kata dan 
tema. Dengan tema mandat budaya, siswa diharapkan untuk 
selalu bisa menjaga kebersihan, datang tepat waktu, memakai 
peralatan seperlunya, dan tidak lupa mematikan perangkat 
yang menggunakan listrik (seperti AC, lampu, dan air) jika 
tidak dipakai. Dengan menanamkan mandat budaya kepada 
siswa, akan membentuk generasi penerus yang memiliki sikap 
ramah terhadap lingkungan dan kesadaran yang tinggi akan 
kelestariannya, terutama terkait isu pemanasan global.
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Wah, tahun ajaran baru sudah tiba! Walau masih menjalani Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ), para siswa SD Kristen Petra 10 tetap semangat memasuki 
tahun ajaran yang baru ini. Mengambil tema “Kebiasaan Baru, Siapa 

Takut?” pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), para siswa diajak 
untuk tetap semangat menghadapi tantangan situasi yang ada saat ini. 

Saat pertama masuk sekolah, mungkin bukan hal yang mudah bagi para 
siswa, khususnya siswa kelas I yang baru saja dalam masa peralihan dari TK ke SD 
untuk  beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan, guru, ataupun teman 
yang baru. Ada berbagai macam perasaan yang mungkin ada dalam diri mereka, 
seperti: senang, cemas, takut, khawatir, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan 
sangat kreatif, tim kreator MPLS kelas I menyiapkan berbagai kegiatan menarik, 
di antaranya sebuah drama singkat yang menggambarkan beberapa perasaan 

yang ada pada diri siswa. Drama yang diperankan oleh tim kreator itu pun 
berhasil mencairkan suasana yang awalnya kaku dan canggung. 

Begitu pula pada hari kedua dan ketiga. Meski semua kegiatan 
dilakukan secara  virtual, para siswa kelas I sangat enjoy mengikuti setiap 
kegiatan MPLS. Mereka tampak senang dan antusias mengikutinya 
sehingga tidak tampak siswa yang takut, cemas, atau khawatir berada di 
lingkungan sekolah yang baru.  

Pembelajaran pada tahun ajaran baru ini masih dilakukan secara 
daring. Tantangan dan situasi membentang di hadapan kita. Namun 
dengan langkah pasti dan yakin akan harapan baru, seluruh keluarga 
besar SD Kristen Petra 10 berani berubah mengikuti kebiasaan baru, 
karena yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita.
Bersama... kita pasti bisa!

Kebiasaan Baru, Siapa Takut?

Bahagianya Naik Kelas

Horeee...! Yeeeaayyy... aku naik kelas! Aku berteriak dan meluapkan rasa 
senang di hatiku. Hari ini adalah hari pertama aku masuk sekolah. Sangatlah 
senang hatiku karena aku bisa naik kelas dan memperoleh nilai yang baik. 

Aku segera bangun pagi dan memakai seragam sekolahku yang baru. Sambil 
berdendang, aku segera sarapan dan mempersiapkan laptop untuk bergabung 
bersama teman-teman menyambut hari baru di kelas yang baru. Waaaaahhh 
siapa saja ya, temanku? Siapa ya, guru kelasku? Rasa ingin tahuku sangat besar. 
Tak heran, aku ingin bergabung lebih pagi melalui Zoom. Untuk tahun ajaran ini 
memang kami masih kembali daring, namun aku tetap semangat karena bisa 
bersekolah. 

Saat Zoom dibuka, aku langsung dimasukkan ke kelas V. Waaahhhh senangnya! 
Aku melihat Ibu Anna, wali kelasku, menyapa kami dengan ramah. Kami diajak 
berdoa dan bernyanyi. Duuuhh senangnya hatiku. Kemudian, aku dan teman-
temanku disapa satu per satu dan diminta untuk berkenalan. Setelah itu, Ibu Anna 
memberikan pesan agar kami tidak melupakan 5S yang selalu dipakai menjadi 
dasar agar kami memiliki karakter yang baik. “Hayoo... masih ingat tidak, apa itu 
5S?” Pertanyaan ini membuat kami berlomba menjawab. “Iya... 5S itu senyum, 
salam, sapa, sopan, santun...” begitu Ibu Anna menekankan kepada kami. Budaya 
5S memang sangatlah penting agar kami bisa menjadi anak yang baik. Guru-guru 
selalu menekankan hal tersebut kepada kami. Kemudian, guru kelas meminta kami 
untuk membuat tulisan yang baik untuk dipajang di rumah mengenai 5S. Ibu guru 
berharap kami terus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Aku dan teman-temanku segera membuat pajangan tersebut. Wah, teman-
teman terlihat asyik mengerjakan! Ini kegiatan awal tahun yang menyenangkan. 
Kami diingatkan agar memiliki karakter yang baik. Setelah selesai, Ibu Anna 
meminta kami menunjukkan hasil karya kami tersebut. Traattaaa..!!! Semua bagus-
bagus, lho! Senangnya hatiku.
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Hari Pertama

Sekolah

Seperti Anak Panah

Asyik... sekolah sudah dimulai! 
Jadi tidak sabar rasanya masuk 
sekolah lagi setelah sekian lama 

libur sekolah. Masuk ke kelas baru, dan 
bertemu dengan guru serta teman-
teman baru di SD Kristen Petra 12. 
Penasaran membayangkan bagaimana 
suasana masuk kelas yang baru? Pasti 
asyik dan menyenangkan. Hari yang 
kutunggu-tunggu pun tiba. Hari Senin, 
tanggal 12 Juli 2021, adalah hari pertama 
kami masuk sekolah. Tampak para guru 
kelas dan guru bidang studi begitu ramah 
dan semangat memberikan sambutan 
hangat kepada kami sebelum memasuki 
breakout rooms kelas masing-masing.

Hari pertama, kami mengikuti 
renungan awal minggu melalui kanal 
YouTube P’twelve. Kegiatan MPLS dibuka 
oleh Ibu Wiyati Handayani selaku kepala 
sekolah dengan proses pengguntingan 
pita. Selanjutnya, kami diajak untuk 
lebih mengenal lingkungan sekolah 

dan teman-teman sekelas. Kami 
pun bermain dan belajar bersama 

melipat seragam sekolah. Kami 
menutup hari pertama dengan 
menyanyikan “Indonesia Raya” 
dengan sikap sempurna. 

Selama tiga hari berturut-turut, siswa-siswi SD Kristen Petra 13 mengikuti 
kegiatan MPLS dengan penuh sukacita. Menapaki tahun ajaran 2021/2022, 
kami mulai dengan kebaktian bersama dengan guru dan siswa pada hari 

terakhir kegiatan MPLS, sebagai wujud komitmen setiap siswa dalam menjalani 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) setahun ke depan. “Seperti Anak Panah”, 
merupakan tema yang diangkat dalam ibadah kali ini dengan pembicara Bapak 
Danny Nobret. Kita tahu bahwa anak panah dibuat dengan sangat presisi, 
dibentuk sedemikian rupa, diampelas untuk dapat melesat ke tempat sasaran 
dengan baik. Seperti halnya di tengah situasi pandemi saat ini, setiap siswa 
diminta untuk menjadi pribadi yang taat, supaya dapat melesat dan mencapai 
tujuan dengan baik. Hal tersebut dilakukan karena Tuhan sudah memberkati kita 
dan selalu menyertai kita. Ketika kita taat, berkat dan penyertaan Tuhan akan 
sejalan dan searah pada setiap tujuan Tuhan yang ditujukan untuk kita. Semangat 
menjalani Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk tahun ajaran 2021/2022, 
teman-teman! Keep fighting and God bless you!

Hari kedua, ada 
morning devotion. 
Renungan pagi yang 
dipimpin oleh guru kelas 
masing-masing. Kegiatan 
selanjutnya, mengenal kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-
guru bidang studi lainnya. Kami pun 
bermain dan belajar bersama lagi, yaitu 
menggambar sekolah. Kegiatan hari itu 
kami tutup dengan menyanyikan lagu 
wajib nasional “Garuda Pancasila”.

Hari ketiga, usai morning devotion, 
kami dikenalkan dengan mandat 
budaya, tata tertib selama mengikuti 
pembelajaran dan simbol-simbol buku 
tulis yang harus dipakai (bangun datar: 
persegi, persegi panjang, segitiga, dan 
lingkaran). Setelah itu, kami belajar 
keterampilan origami membuat kotak 
bersama guru kelas. Akhirnya, kegiatan 
hari ini ditutup dengan lagu daerah 
“Suwe Ora Jamu”. Dengan semangat, 
kami mengikuti kegiatan ini, meski ada 
kalanya  terkendala jaringan sehingga 
membuat kami harus join lagi. Begitu 
juga dengan orang tua kami yang turut 
mendampingi dalam belajar.

Demikian cerita singkat kami 

tentang asyiknya hari pertama masuk 
sekolah. Bagaimana dengan teman-
teman? Apakah juga seseru cerita kami? 
Selamat belajar dan tetap semangat ya, 
kawan! Tuhan memberkati. 
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We are Tetragon Army

Pada pagi hari yang cerah dengan 
semangat yang membara, saat 
itulah para siswa SMP Kristen 

Petra 5 memulai MPLS secara online. 
Acara dimulai dengan adanya acara 
pra-MPLS yang juga terdapat banyak 
keseruan, seperti adanya game 
bersama dengan OSIS dan Bu Tasya 
sebagai MC. Setelah itu, dimulailah 
acara yang paling dinantikan, yaitu 
MPLS online. Kegiatan ini dilaksanakan 
selama tiga hari berturut-turut. Sesi 
dimulai dengan adanya welcoming, 
menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu 
“Indonesia Raya”, “Mars Petra”, dan 
juga lagu yang melambangkan karakter 
para murid SMP Kristen Petra 5 yaitu 
lagu R.A.I.S.E.. Kemudian, dilanjutkan 
dengan jargon, presensi, dan juga 
ibadah yang selalu dilakukan tiap pagi. 
Karena sudah dimulai dengan berbagai 
acara yang menarik, saat itulah dimulai 
adanya wawasan wiyata mandala yang 
dilanjutkan dengan game dari OSIS 
berjudul “Treasure Hunt”. Pada sesi 
berikutnya, ada pengenalan budaya-
budaya di sekolah dan sambutan oleh 
Bapak Ngatmin selaku kepala sekolah. 
Pada akhir acara, ada pula pengumuman 
dari wali kelas, dan ditutup dengan doa. 

Hari kedua, hampir sama dengan 
hari pertama, yaitu dimulai dengan 
welcoming, menyanyikan beberapa 
lagu, presensi, dan ibadah pagi. Setelah 
itu, dilanjutkan dengan adanya webinar 
BK mengenai “Pengenalan Belajar di 
SMP” yang menjelaskan mengenai 
pembelajaran di jenjang SMP yang jelas 
berbeda dengan pembelajaran saat di 
jenjang SD. Agar para peserta MPLS 
tetap semangat, para MC mengajak 
mereka untuk menyuarakan jargon, 
yaitu “Tetragon ARMY... FLAME ON!!!” 
dengan penuh semangat dan juga 
tidak lupa menyanyikan jingle MPLS 
yang membuat suasana menjadi lebih 
gembira. Setelah kembali semangat, 
para siswa kembali dalam sesi 
pengenalan yang mengenalkan 
tentang teknis pembelajaran daring 
menggunakan LMS, dan dilanjutkan 
dengan istirahat. 

Setelah beristirahat, para siswa 
sudah mendapatkan energi mereka 
kembali dan siap untuk sesi selanjutnya, 
yaitu penyampaian materi SLO oleh Pak 
Wedha. Di sini Pak Wedha memberikan 
tips cara mencapai tujuan para siswa 
selama satu tahun di SMP ini. Setelah 

mendengar tips dan trik yang sangat 
bermanfaat, mereka diberi pengenalan 
akan berbagai organisasi, seperti: OSIS, 
PD, Majalah, P5 RADIO, dan P5WAG yang 
ada di SMP Kristen Petra 5 ini. Dengan 
disuguhkannya beberapa organisasi 
ini, mungkin menjadi pilihan mereka 
untuk mengembangkan bakat dan 
talenta mereka, serta dapat membantu 
mereka mencapai tujuan mereka. Acara 
selanjutnya, diisi dengan sosialisasi 
membuat poster komitmen bersekolah 
di Petra yang dibimbing oleh kakak-kakak 
pengurus OSIS. Seperti biasanya, pada 
akhir acara ada pengumuman oleh wali 
kelas dan ditutup dengan doa. 

Hari ketiga yang juga hari terakhir 
MPLS, tak kalah seru dan tentunya lebih 
istimewa lagi. Seperti biasa, acara dibuka 
dengan welcoming, jargon, presensi, 
teriakan jargon dengan penuh semangat, 
serta ibadah pagi. Berikutnya, ada acara 
sosialisasi kurikulum dan tata tertib di 
SMP Kristen Petra 5, bersama dengan 
Pak Ngatmin dan guru penanggung 
jawab lainnya. Usai diberi waktu istirahat 
agar dapat memulihkan energi, mereka 
lalu mengikuti acara spesial, yaitu game 
yang dipandu oleh kakak-kakak pengurus 
OSIS. Game yang dimainkan berjudul 
“Guess Me.” Saat bermain, semua orang 
tertawa dan bingung karena jawaban 
dari soal Guess Me yang sangat konyol. 
Setelah semua orang tertawa dan dapat 
lebih bersemangat untuk melanjutkan 
acara, dimulailah pemutaran hasil 
tugas video value, sebuah tugas yang 
diberikan pada hari sebelumnya. Untuk 
membuat hari terakhir MPLS semakin 
seru, ternyata OSIS telah menyiapkan 
game ke-2 untuk para siswa. Kali 
ini, game yang disiapkan adalah 
“Kesan Pesan selama MPLS“. 
Banyak anak mengatakan 
menyenangkan, seru, 
senang, 

keren, tidak membosankan, menambah 
wawasan, dan masih banyak lagi 
komentar positif lainnya. Kami semua 
pun ikut merasa senang. Setelah itu, 
acara dilanjutkan dengan sesi foto. 
Semua bergaya dengan pose masing-
masing. Pada akhir acara, seperti biasa, 
acara ditutup dengan doa penutup. 

Kami semua bersyukur karena 
kegiatan MPLS online ini dapat berjalan 
dengan lancar dari awal acara hingga 
akhir. Sayang sekali, keseruan MPLS ini 
sudah berakhir. Tetapi jangan khawatir, 
karena kita akan selalu merasakan 
keseruan lainnya melalui berbagai 
kegiatan yang ada di SMP Kristen Petra 5 
ini. Kami semua berharap, agar melalui 
berbagai keseruan dan acara selama tiga 
hari MPLS ini, dapat membantu para 
siswa kelas VII dalam menyesuaikan 
diri di jenjang SMP dan dapat 
mengembangkan bakat mereka di SMP 
Kristen Petra 5 sehingga menjadi siswa-
siswi berprestasi. Welcome to Petra Five 
Junior High School! Good Luck...!

oleh: Stephanie & Jessica Linsie
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International Achievement

Independence Day Gathering

Indonesia Independence Day 
celebration at Petra Acitya was special 
this year. The big family of Petra 

Acitya, starting with teachers, staffs, 
students, and also parents, all joined in 
this online event. All the participants 
wore red and white attire. A special 
Zoom virtual background was designed 
by the student council.

The event, which was held on 
Monday, August 16, 2021, was started 
with a fellowship. Petra Acitya’s big 
family united their hearts in prayer. They 
prayed for Indonesia’s front liners during 
this pandemic era and the health care 
team. The representatives of parents 
and students also prayed for Petra Acitya 
and the health of people who were 
affected by the COVID-19 pandemic.

During the fellowship, Amadeus 
Adiwijaya, S.Hum. read a poem by 
Sapardi Joko Damono to help the big 
family of Petra Acitya reflect through 
this hard time. After that, Dimitri Januar 
Bawole, S.Si. Teol. shared God’s blessings 

that have been experienced by 
everyone, before and during the 
pandemic situation. He invited all 
members of Petra Acitya’s big family 
to take a look at the previous 
Independence Day celebrations 
and reflect on it. He also 
encouraged them to have a 
good spirit and to not give 
up on serving one another 
through this season of life.

After finishing the 
fellowship, students  enjoyed 
a fun Independence Day quiz, 
led by the student council. 
Then, the student council 
presented a performance of 
Indonesia cultural diversity. 
The student council hoped, through this 
event, the participants’ patriotism could 
be enhanced.

As a closing remark, the winners 
of the Indonesia Independence Day 
competitions were announced. Praise 
the Lord that the event ran smoothly. 

Parents, students, teachers, and also 
staffs, enjoyed the online event. Even in 
this difficult time, the big family of Petra 
Acitya once again was reminded to be a 
blessing for others in need and flourish 
through it. Happy Independence Day, 
Indonesia!

Awal tahun ajaran 2021/2022 menghadirkan berita gembira bagi keluarga 
besar SMA Kristen Petra 1, yaitu prestasi tingkat international yang sungguh 
membanggakan. Sebuah pencapaian yang tentunya diraih melalui kegigihan 

dan ketekunan dalam berbagai persiapan secara maksimal. Kami —Aaron Alvarado 
K.J (alumnus) dan Kevin Lius Bong (XI MIPA 2)— yang mewakili Indonesia, telah 
membuktikan dengan dua prestasi dari bidang lomba yang berbeda. Medali perak 
dalam ajang The 62nd International Mathematical Olympiad (IMO) atas nama Aaron 
Alvarado K.J., dan medali perunggu dalam ajang The 53rd International Chemistry 
Olympiad (IChO) atas nama Kevin Lius Bong. Kedua ajang lomba tersebut dilakukan 
secara online meskipun pelaksanaannya di luar negeri pada akhir bulan Juli 2021 lalu.

Sepenggal kisah yang bisa dibagikan, bahwa tidak mudah melakukan berbagai 
persiapan sebelum olimpiade dilaksanakan, karena terbentur dengan kebijakan 
pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kami 
harus berkoordinasi dengan panitia pusat, panitia yang di Indonesia, dan juga 
sekolah untuk mempersiapkan segala fasilitas yang menunjang kebutuhan sebagai 
syarat mengikuti olimpiade ini. Puji Tuhan... semua bisa berjalan dengan lancar saat 
lomba berlangsung. Mulai dari siang sampai malam hari, kami harus fokus mengikuti 
jalannya olimpiade, terlebih dalam mengerjakan soal-soal olimpiade yang diberikan. 
Jujur, sih... soal-soalnya harus benar-benar dipahami dengan baik. Kalau tidak begitu, 
bisa menjadi celah akan kesalahan dalam pengerjaannya. Namun dengan sekuat 
tenaga, kami telah memberikan yang terbaik dalam menjawab soal-soal olimpiade 
tersebut. Dan tentu paling utama... kami berserah penuh kepada Tuhan Yesus untuk 
terus memberikan kami kemampuan, kekuatan, dan kesehatan. 

Yup! Pada akhirnya kami diizinkan untuk meraih keberhasilan dalam olimpiade 
ini mewakili Indonesia. Senang dan bangga rasanya! Kami ingin berterima kasih 
kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam perjuangan olimpiade ini, 
sehingga pelaksanaan tes IMO dan IChO secara online pada tahun ini bisa terlaksana 
dengan lancar. Puji syukur juga pada Tuhan atas semua anugerah-Nya.
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Untuk menyambut siswa-siswi 
kelas X angkatan tahun ajaran 
2021/2022, SMA Kristen Petra 5 

mengadakan kegiatan Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 
tanggal 12–14 Juli 2021. Tema yang 
diusung pada kegiatan ini, yakni “Young 
& Brave”. Tema ini merepresentasikan 
generasi muda dengan keberanian 
untuk mengaktualisasikan potensi dan 
kebaikan diri mereka di lingkungannya 
masing-masing.

Pada hari pertama, kegiatan MPLS 
secara resmi dibuka oleh Ibu Endah 
Mustikaningsih R.P., S.Pd., M.Si. selaku 
kepala sekolah. Dalam sambutannya, 
beliau menekankan agar para siswa 
kelas X yang menjadi bagian dari 
civitas academica Smaktra5 dapat 
mewujudnyatakan tema MPLS dalam 
masa studi yang akan dijalani selama tiga 
tahun ke depan. Setelah pembukaan, 
acara dilanjutkan dengan sesi perkenalan 
guru, karyawan, dan pengurus OSIS. 
Di samping itu, juga terdapat sesi 
pemaparan kurikulum dan tata tertib 
sekolah yang disampaikan oleh beberapa 
guru kepada peserta MPLS. Melalui 
kegiatan ini, para peserta memiliki 
pengetahuan secara spesifik mengenai 
sistem dan ketentuan yang berlaku 
dalam ekosistem belajar di SMA Kristen 
Petra 5. Pada penghujung acara hari 
pertama, sesi kesehatan yang membahas 
pengetahuan tentang COVID-19, 
disampaikan oleh dr. Kurnijawati.

Pelaksanaan hari kedua MPLS tetap 
diikuti dengan antusias oleh seluruh 
peserta siswa kelas X dan panitia dari 
pengurus OSIS. Kegiatan pramuka 
menjadi menu awal yang disajikan. Tak 
hanya pasif mendengarkan pemaparan 
materi, peserta MPLS juga terlibat aktif 
mengerjakan kuis seputar pramuka yang 
tentunya asyik dan seru! Selanjutnya 
acara webinar dengan tema “Anti 
Narkoba” yang disampaikan langsung 
oleh pakar di bidangnya, yakni Bapak 
Rustam selaku perwakilan dari Polsek 

Young & Brave
Wonocolo, Surabaya. Melalui sesi 
ini, para peserta MPLS menerima 
wawasan tentang bahaya narkoba 
dan bagaimana cara menghindarinya. 
Kemudian, pemaparan wawasan 
wiyata mandala yang memfasilitasi 
para peserta mengenai berbagai 
sarana dan prasarana yang tersedia di 
SMA Kristen Petra 5. Berbagai fasilitas 
yang mendukung pembelajaran dan 
pengembangan potensi atau talenta 
setiap siswa, disampaikan dalam bentuk 
video yang menarik. Pada penghujung 
acara hari kedua, materi mengenai 
capaian prestasi Smaktra5 disampaikan 
oleh Bapak Dwikki R., S.Pd., yang juga 
mengundang salah satu alumnus 
berprestasi, yaitu Eugenia Audrey. Para 
peserta tampak antusias mengikuti sesi 
ini dan termotivasi untuk meraih prestasi 
dalam berbagai bidang yang mereka 
miliki.

Tidak terasa... sudah sampai 
pada hari ketiga MPLS. Walaupun 
terasa begitu cepat, namun kami 
sudah cukup banyak memiliki 
kesempatan untuk berinteraksi 
satu sama lain. Pada hari terakhir 
pelaksanaan MPLS ini, para 
peserta memaparkan hasil 
tanaman yang sudah ditanam 
selama kurang lebih lima hari 
dalam sesi Adiwiyata. Kemudian, 
sampailah kami pada acara yang 
paling dinantikan oleh seluruh 
peserta, yakni sesi talent show. 
Meski persiapan tiap-tiap kelas 
cukup 

singkat, tetap tidak menghalangi para 
peserta MPLS untuk menampilkan yang 
terbaik. Penampilan mereka disajikan 
dalam bentuk video dengan kreativitas 
yang beragam dari setiap kelas. 
Menutup rangkaian kegiatan ini, peserta 
MPLS bertekad untuk selalu menghidupi 
tema “Young & Brave” dalam 
mengarungi masa studi di Smaktra5. 
Semoga Tuhan selalu menyertai langkah 
studi setiap siswa. Teruslah sukses dan 
jadi berkat! Petra 5... hebat!!!

oleh; Jessica Florencia P.



0513

Hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, 
adalah awal dimulainya kami, 
siswa kelas X tahun ajaran 

2021/2022, mengikuti kegiatan MPLS. 
Seperti tahun lalu yang masih dalam 
kondisi pandemi, MPLS tahun ini 
juga dilakukan secara daring, karena 
situasi yang belum mendukung untuk 
pembelajaran tatap muka secara 
langsung. Tetapi, pelaksanaannya 
juga tidak kalah menyenangkan, 
lho! MPLS kali ini mengambil tema 
“Mengembangkan Potensi Siswa 
Berkarakter, Menyenangkan, dan 
Bersahabat secara Maksimal dari 
Rumah”.

 Pada sesi 
persiapan, kami 
dikelompokkan 
ke dalam empat 
gugus, antara lain: 
Commitment, 
Coaching, 
Collaboration, 
dan Continuous 
Learning. Setiap 
gugus terdapat 
guru pembimbing, 
mentor, dan kakak 
pendamping 
OSIS yang siap 
untuk memandu/
menuntun kami dalam kegiatan MPLS 
ini. Pssttt… kakak-kakak OSIS-nya friendly 
semua, lho! Banyak juga, nih, yang cantik 
dan ganteng. Hehe...! 

Kegiatan MPLS dibuka dengan 
renungan dan doa pagi terlebih 
dahulu di main room meeting, yang 
dipimpin oleh Pak Marcel. Lalu, 
dilanjutkan dengan upacara pembukaan 
dan sambutan dari kepala sekolah 
kesayangan kita, nih! Siapa lagi kalau 
bukan Ibu Wahyu Anggari. Pada sesi 
pertama, kami dikenalkan dengan 
profil SMA Kristen Petra 3. Setelah 
cukup mengenal profil sekolah, kami 
beralih ke sesi kedua. Nah, pada sesi 
kedua ini kami bertemu dengan Pak 
Vedro. Beliau memberikan materi 
tentang bisnis dan kewirausahaan. 
Topiknya cocok sekali, nih, untuk yang 
mempunyai impian menjadi seorang 
pebisnis. Topik yang dibawakan oleh 
Pak Vedro dibawakan secara ringkas, 
jadi kami menjadi mudah untuk 
memahaminya. Kami juga diajarkan 

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
bagaimana beretika, berperilaku, dan 
berkomunikasi yang baik. Wah, materi 
ini tepat sekali, karena saat ini kerap kita 
melupakan cara beretika yang baik saat 
berinteraksi dengan orang lain. Dengan 
begitu, secara tidak 
langsung SMA 
Kristen Petra 3 
sudah membangun 
karakter siswa-
siswinya. Hari 
pertama MPLS pun 
diakhiri dengan doa 
penutup.

 Hari kedua, 
dimulai dengan 

topik tentang kreativitas. Kami 
diminta untuk menggambar secara 
digital, apa pun yang terlintas dalam 
pikiran kami. Dengan begitu, kami 
dapat menghilangkan rasa jenuh dan 
kantuk. Kakak pendamping OSIS juga 
menyediakan kolom tanya jawab di 
aplikasi Instagram bagi para siswa yang 
mengalami kesulitan dalam pelaksanaan 
MPLS ini. Duh… kurang apa coba... OSIS 
SMA Kristen Petra 3 ini? Humble, iya... 
friendly, iya... baik, iya... tegas juga iya.... 
Idaman sekali, bukan? 

Hari terakhir diawali dengan 
topik yang membahas masalah besar 
apa saja yang dihadapi oleh generasi 
muda saat ini. Dalam topik kali ini, 
banyak siswa yang aktif menyampaikan 
pendapat-pendapatnya. Setelah itu, 
kami memasuki sesi cara memahami 
gaya belajar. Sesi kali ini dibawakan 
oleh guru bimbingan konseling. Eitsss… 
kalau kalian memiliki persepsi kalau guru 
bimbingan konseling itu jahat dan kejam, 
kalian salah. Salah satu guru bimbingan 

konseling kami mempunyai watak yang 
ramah. Beliau sangat suka memakai 
gaya bicara ‘teman’ dengan para 
siswa. Jadi, kami merasa nyaman dan 
tidak tegang. SMA Kristen Petra 3 juga 

mengundang salah satu alumnus, 
Kevin Anugerah, yang dengan 
sukarela membagikan pengalaman 
hidupnya ketika bersekolah 
di SMA, kuliah, bagaimana 
berorganisasi, dan dalam dunia 
kerja. Yang tidak kalah seru, 
dr. Cinthia Thandean juga yang 
membagikan informasi tentang 
virus COVID-19, mulai dari gejala, 

cara pencegahan, hingga yang 
lainnya. Setelah itu, kami melaksanakan 
Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) 
yang dipimpin oleh Ibu Hanna Yulianik, 
S.Th.. Upacara penutupan adalah 
penghujung rangkaian MPLS tahun ini. 
Dengan begitu, kegiatan MPLS kami 
berakhir. Wah… tidak terasa sudah 
berakhir saja masa pengenalan kali 
ini, walaupun kami merasa tidak rela 
meninggalkan kegiatan MPLS ini. Tetapi, 
kami juga senang karena akhirnya kami 
resmi menjadi siswa kelas X SMA Kristen 
Petra 3.

Yeayyy... begitulah pengalaman 
kami selama mengikuti MPLS secara 
daring. Seru, bukan!? Selanjutnya, 
kami akan membuka lembaran baru 
untuk melangkah ke arah selanjutnya 
ditemani oleh bapak/ibu guru dan 
teman teman sekelas kami yang baru. 
Selamat menikmati menjadi siswa-siswi 
SMA Kristen Petra 3 ya, teman-teman! 
Ganbatte kudasai!
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Menjadi Siswa 
Berkarakter, 
Menyenangkan, & 

Bersahabat

Pengembangan Potensi dan Karakter Peserta Didik

Halo, sahabat Gema…! Ada pepatah mengatakan: “Tak kenal maka tak 
sayang”. Dari pepatah itu, kita belajar bahwa kita harus mengenal sesuatu 
untuk menumbuhkan rasa sayang terhadap sesuatu. Hal ini seiring dengan 

kegiatan MPLS di SMK Kristen Petra. Siswa baru diajak untuk mengenal SMK 
Kristen Petra agar menyayangi ‘rumah baru’ mereka. Kegiatan ini bertemakan 
“Mengembangkan Potensi Siswa Berkarakter, Menyenangkan, dan Bersahabat 
secara Maksimal dari Rumah”.

Kegiatan pada tanggal 12-14 Juli 2021 ini, diikuti oleh 224 siswa baru kelas 
X yang berasal dari berbagai SMP di Jawa Timur, dan bahkan ada yang dari 
luar Jawa Timur. Walau MPLS tidak bisa dilaksanakan secara langsung karena 
pandemi, tidak mengurangi semangat dari siswa-siswi baru tahun ini. Dengan 
media daring, siswa yang berada di rumah masing-masing diajak mengenal SMK 
Kristen Petra dengan serangkaian kegiatan yang dikemas dengan sangat baik dan 
menyenangkan.

Suasana seru, menyenangkan, dan antusias, sudah terasa sejak hari pertama 
kegiatan berlangsung. Acara diawali oleh Kepala SMK Kristen Petra, Ibu Andari 
Suryaningsih,S.Pd., M.M., M.Si., yang menyambut siswa-siswi dengan senyum 
dan kata-kata penyemangat. Kemudian, mereka diajak mengenal seluruh warga 
sekolah, lingkungan sekolah, visi dan misi sekolah, serta sistem pembelajaran 
di SMK. Hari pertama ditutup dengan serangkaian pertanyaan dari siswa yang 

ingin tahu lebih jauh tentang SMK Kristen Petra. Hal ini membuktikan bahwa 
mereka sangat antusias. Hari kedua, siswa diajak untuk memahami tata 
tertib sekolah, program keahlian dan prakerin, aplikasi pembelajaran, serta 
etika dan pergaulan di media sosial. Pada hari terakhir, mereka mendapatkan 
pengetahuan lebih banyak tentang ekstrakurikuler, profil pelajar Pancasila, 
COVID-19 awareness, dan budaya sekolah. Beberapa hal itu makin melengkapi 
siswa-siswi baru untuk semakin menjiwai semangat SMK Kristen Petra dalam 
diri mereka. 

Tiga hari kegiatan MPLS berjalan dengan lancar. Semua terlihat antusias, 
menyenangkan, dan bersahabat. Harapan kita semua adalah semoga pandemi 
ini segera berakhir, dan dapat bertemu di sekolah kita tercinta TRACVOHS. SMK 
Kristen Petra... bisa, diberkati, dan menjadi berkat!

Tahun ajaran 2021/2022 sudah 
dimulai. Peserta didik kembali 
belajar, dan mengikuti MPLS bagi 

peserta didik baru kelas X. Tanggal 
12‒14 Juli 2021, peserta didik baru di 
SMA Kristen Petra 4 mengikuti kegiatan 
MPLS yang bertujuan memperkenalkan 
lingkungan sekolah kepada mereka agar 
dapat beradaptasi dengan baik. Kegiatan 
MPLS pada tahun ini tetap dilaksanakan 
secara daring, dengan mengusung 
tema “Synergy in the New Normal 
Era”. Melalui tema tersebut, peserta 
diharapkan tetap dapat beraktivitas dan 
mengembangkan potensi walau dalam 
situasi new normal. Situasi tersebut 
tidak menjadi batasan bagi mereka 
untuk mengembangkan potensi dan 
karakter yang dimiliki. Mereka dapat 
belajar bahwa setiap kehidupan itu ada 
masanya dan membuat setiap insan 
manusia untuk bisa beradaptasi dengan 
setiap masanya. 

MPLS diawali dengan acara 
pembukaan, yang dimulai dengan 

renungan pagi, 
sambutan kepala 
sekolah, sambutan 
ketua panitia MPLS, 
dan penyerahan peserta 
didik (diwakilkan oleh 
beberapa peserta) 
untuk melaksanakan 
kegiatan MPLS. 
Pembukaan ini dihadiri 
oleh keluarga besar 
SMA Kristen Petra 4. 
Pada hari pertama, 
ada pemaparan beberapa materi, 
yaitu sosialisasi kesiswaan, 
perwalian, wawasan wiyata mandala, 
pengembangan interaksi positif dan tata 
krama, serta perpustakaan. Hari kedua, 
ada pemaparan mengenai kurikulum, 
wawasan kebangsaan dan profil 
Pancasila, belajar efektif, serta dinamika 
kelompok. Hari terakhir MPLS, masih 
ada pemaparan materi tentang bela 
negara dan antiradikalisme, pramuka, 
serta healthy lifestyle. Pada penutupan 

MPLS, ditampilkan pula Video Gali 
Talenta yang berisi potensi-potensi siswa 
di bidang nonakademik, perkenalan guru 
dan karyawan, laporan ketua MPLS, dan 
pelepasan tanda MPLS.

Walau secara daring, tidak membuat 
mereka kehilangan kreativitas. Kegiatan 
pun berjalan lancar. MPLS memang 
sudah selesai, tetapi semangat yang 
sudah berkobar akan tetap membara 
dalam hati dan jiwa peserta didik dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran.
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Saya, Jefferson Filbert Tjoenardi 
kelas XII dari SMA Kristen Petra 
2, mengikuti olimpiade Biologi 

tingkat internasional yaitu, International 
Applied Biology Olympiad (IABO) 2021 
yang diselenggarakan oleh Indonesia 
Scientific Society (ISS) secara daring. 
Tahun ini adalah pelaksanaan perdana 
dari IABO. Olimpiade ini diikuti oleh 138 
peserta dari tiga belas negara di dunia. 
Meski dalam kondisi pandemi, tidak 
mengurangi semangat dan kegigihan 
semua peserta dalam mencapai 
prestasinya. Semua tetap semangat dan 
berusaha sekuat tenaga untuk menjadi 
juara.

Olimpiade ini terdiri atas babak 
penyisihan (tanggal 23 Juni 2021) dan 
final (tanggal 3-4 Juni 2021), dengan 
pengawasan menggunakan aplikasi 
Zoom. Pada babak penyisihan, peserta 
ditantang untuk menulis suatu publikasi 
ilmiah dalam bahasa Inggris dan 
mengerjakan soal olimpiade tingkat 
internasional dalam waktu tiga jam, 
dengan tema “Diabetes Mellitus”. 
Namun, peserta baru mengetahui 
tema apa yang akan ditulis ketika 
babak penyisihan dimulai. Proses 
ini tidaklah mudah, meski kami 
diizinkan membuka referensi 
tertentu. Tanpa pengetahuan yang 
luas dan kemampuan penggunaan 
bahasa yang baik, tentu saja proses 
ini akan sangat susah. 

Pada babak final, 
kami ditantang untuk 
menjawab suatu soal 
study case mengenai 
biomedis dalam waktu 
dua jam. Kami diberi 
tiga tema yang bisa 
dikerjakan, yaitu mengenai 
Iron Deficiency Anemia, 
Cervical Cancer, dan 
Senile Osteoporosis. Saya 
memilih tema Cervical 
Cancer karena saya sudah 
pernah membaca beberapa publikasi 
ilmiah mengenai kanker serviks. 
Keesokan harinya, peserta diminta untuk 
mempresentasikan hasil jawaban yang 
sudah dibuat sehari sebelumnya, di 
depan juri dalam bahasa Inggris. Dalam 
penyertaan Tuhan dan doa dari orang 
tua serta guru-guru yang mendukung, 
saya berhasil menjawab soal dan 

International Applied Biology Olympiad 

membuat slide presentasi dengan baik.
Keesokan harinya, saya 

mempersiapkan diri untuk presentasi 
dengan melakukan simulasi presentasi. 
Tidak lupa saya juga membaca banyak 
referensi tambahan mengenai topik 
yang saya pilih supaya bisa menjawab 
pertanyaan dari juri sebaik mungkin. 
Selama presentasi, jantung saya tidak 
berhenti berdebar kencang karena 
gugup, namun saya tetap percaya 
diri dan berusaha untuk tetap fokus 
mempresentasikan hasil yang saya 
dapatkan.

Singkat cerita, beberapa hari 
kemudian hasil pemenang pun 
diumumkan, dan saya berhasil menyabet 
kategori Best Solution serta meraih 
peringkat kedua atau medali emas 
dalam olimpiade ini. Saya bersyukur 
telah diberikan hikmah, kecerdasan, 
dan kesempatan oleh Tuhan untuk 

memenangkan olimpiade ini. Saya 
berterima kasih kepada kepala sekolah 
karena telah diberikan kesempatan 
untuk mengikuti olimpiade, bapak/ibu 
guru yang memberi saya bimbingan 
dan menyertai dalam doa, serta teman-
teman yang juga ikut memberi dukungan 
dan membantu mendoakan. Saya yakin, 
saya tidak bisa berhasil tanpa dukungan 
dan doa dari bapak/ibu guru dan teman-
teman. Akhir kata, pesan saya untuk 
teman-teman adalah agar menggunakan 
waktu dengan baik. Jangan bermalas-
malasan di rumah karena situasi 
pandemi, namun cari kegiatan produktif 
dan raih prestasi dari rumah. Kompetisi 
secara daring tidak kalah seru dengan 
kompetisi secara luring.
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Setelah meraih medali emas pada 
Kompetisi Sains Nasional 2020 
bidang Matematika, perjuangan 

saya (Vanya Priscillia Bendatu) berlanjut 
ke seleksi pelatnas. Pelatnas tahap I 
diadakan mulai tanggal 23 November 
2020 hingga 6 Desember 2020, yang 
diikuti oleh tiga puluh orang. Selain 
diberi pelatihan oleh para dosen, kami 
juga harus mengikuti lima kali tes. 
Akhirnya terpilih dua belas orang untuk 
lanjut ke pelatnas 
tahap II yang 
diadakan mulai 
tanggal 20 Maret 
2021 hingga 4 
April 2021. Pada 
pelatnas tahap II 
ini, para senior 
yang tahun lalu 
ikut International 
Mathematical 
Olympiad 
(IMO) juga 
diperbolehkan 
untuk ikut. Jadi 
sebetulnya ada enam belas orang yang 
boleh ikut seleksi pelatnas tahap II. Akan 
tetapi karena dua orang mengundurkan 
diri, maka jumlah peserta seleksi tinggal 
empat belas orang. Dengan adanya 
tambahan para senior IMO tahun lalu, 
maka persaingan menjadi lebih berat 
lagi, karena yang berhak untuk maju 
ke IMO dan mengikuti pelatnas tahap 
III hanya enam orang. Saya deg-degan 
ketika menunggu pengumuman yang 
lolos IMO. Puji Tuhan, saya bisa lolos dan 
mewakili Indonesia dalam IMO 2021.

Selanjutnya, kami berenam dibekali 
dengan pelatihan lagi pada pelatnas 
tahap III yang diadakan mulai tanggal 23 
Juni 2021 hingga 7 Juli 201. Beberapa 
hari sebelum pelatnas tahap III, kami 
harus mengikuti tes tiap pagi. Sesudah 
pelatnas tahap III hingga menjelang 
lomba IMO pun, kami juga tetap harus 
mengikuti tes, yang bertujuan untuk 
menguji kemampuan kami. 

Akhirnya, hari lomba IMO pun tiba. 
Karena pandemi COVID-19, maka lomba 
diselenggarakan secara online seperti 
tahun lalu. Jika tidak ada pandemi, 
sebetulnya IMO 2021 diselenggarakan 
di St. Petersburg, Rusia, tanggal 14‒24 
Juli 2021. IMO tahun ini diikuti oleh 
107 negara dengan 619 peserta, yang 
mana jumlah peserta wanitanya hanya 

64 orang. Tes diadakan selama dua hari, 
yaitu tanggal 19-20 Juli 2021. Tiap hari, 
kami harus mengerjakan tiga soal dalam 
waktu 4 jam 30 menit. Dari enam soal 
yang ada, saya merasa bisa mengerjakan 
tiga soal. Akan tetapi, ternyata ada satu 
soal yang mana jawaban saya tidak 
diperbolehkan oleh para juri. Waktu 

mendengar kabar itu, saya sangat putus 
asa. Saya takut tidak bisa merebut 
medali. Saya berdoa bersama keluarga 
dan berseru minta pertolongan Tuhan 
Yesus. Tuhan Yesus menguatkan saya 
dengan lagu ini:

“Tuhan ajarku tetap percaya. 
Tuhan ajarku 

tetap berharap. Walaupun ku 
tak melihat jalan yang terbuka, 
namun ku memilih ‘tuk tetap 
percaya. Tuhan tolonglah 
kuatkan hatiku. Pegang 
tanganku dan bri harapan baru. 
Yang ku tau Kau tak pernah 
gagal. Pulihkanku dan bri 
kemenangan.” 
Lewat lagu ini, saya benar-benar 

dikuatkan lagi oleh Tuhan Yesus. Saya 
percaya Tuhan Yesus pasti bisa memberi 
kemenangan. Puji Tuhan, mukjizat pun 
terjadi. Malamnya saya mendapat kabar 
bahwa batasan nilai medali tahun ini 
diturunkan karena soal IMO tahun ini 
adalah yang tersulit dibandingkan dengan 
IMO tahun-tahun sebelumnya, sehingga 
banyak peserta yang mengalami kesulitan 
juga. Oleh karena itu, saya masih bisa 
meraih bronze medal. 

Jadi teman-teman... saat kalian 
merasa putus asa, jangan menyerah. 
Tetaplah berdoa dan berharap penuh 
kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan 
Yesuslah yang sanggup menolong kita. 
Terima kasih, Tuhan Yesus... atas semua 
prestasi ini, karena semuanya adalah 
berkat anugerah-Mu. Selain itu, saya 
juga berterima kasih kepada keluarga, Bu 
Cahyo selaku kepala SMA Kristen Petra 
2, para guru SMA Kristen Petra 2, PPPK 
Petra, para pelatih, dan teman-teman 
yang sudah mendukung saya.
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