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Merdeka! Merdeka! Merdeka! Sebuah pekik 
yang selalu terdengar pada setiap momen 
perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
Republik Indonesia pada tiap bulan Agustus, 
yang menyiratkan semangat bangsa 
Indonesia untuk terus maju. Situasi boleh 
berganti, tetapi semangat dan harapan 
harus tetap dikobarkan, terlebih pada masa 
pandemi sekarang ini. Semangat ini pula 
yang tertanam dalam diri siswa-siswi Petra 
untuk merayakan momen bersejarah bangsa 
Indonesia melalui berbagai kegiatan atau 
lomba meski secara virtual, yang liputan 
beritanya bisa Anda temukan dalam Buletin 
Gema Petra kali ini. Selain itu, kami juga 
merangkum berita prestasi membanggakan 
siswa-siswi Petra dalam ajang International 
Earth Science Olympiad 2021.
 
Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Buletin Gema Petra edisi bulan September 
2021 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Halo, teman-teman! Jumpa lagi dengan kami dari 
KB-TK Kristen Petra 1. Apa kabar, semua? Semoga 
selalu sehat, ya! Kali ini, kami mau berbagi cerita 

kegiatan saat merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia di 
sekolah. Meskipun secara virtual, kegiatannya seru, lho!

Awal bulan Agustus 2021, ibu guru mengumumkan 
akan ada lomba-lomba dalam rangka HUT RI. Lombanya 
tidak sendiri, tetapi ditemani oleh salah satu anggota 
keluarga, bisa mama, papa, atau saudara. Lomba fashion 
show untuk siswa KB B, lomba gerak dan lagu untuk 
siswa TK A, dan lomba bersyair untuk TK B. Kami sungguh 
bersemangat mengikutinya. Kami latihan bersama mama 
dan papa, lalu aksi kami dikirimkan dalam bentuk video.

Pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, kami 
merayakan secara virtual dengan memakai baju nuansa 
merah putih. Pada awal acara, ibu guru mengajak kami 
mengucapkan yel yel, lalu menyanyikan lagu nasional 
“Hari Merdeka” dan “Maju Tak Gentar” dengan penuh 
semangat. Setelah itu, kami semua diajak melihat film 
kartun tentang Proklamasi Kemerdekaan. 

Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada 
akhir acara, ibu guru mengumumkan para pemenang. Ini 
dia para juaranya! Untuk lomba fashion show, Juara I–III 
adalah Deo, Abe, dan Kyla. Untuk lomba gerak dan lagu, 
Juara I–VI adalah Kana, Kenzie, Elceo, Kimberly, Caitlin, 
dan Chelsea. Sedangkan untuk lomba bersyair, Juara I–VI 
adalah Gwen, Valencia, Angela, Vino, Kent, dan Djarensen. 

Kami semua merasa senang sekali! Meski ada 
teman-teman yang belum juara, kami tidak boleh terlalu 
bersedih... karena kata ibu guru, kami semua sudah 
menjadi juara di hati ibu guru kami. Hehehe...! Jadi harus 
tetap semangat. Nah, teman-teman... itulah cerita dari 
kami. Sampai jumpa lagi...! Merdekaaaa!!!

Perayaan Hari 
Kemerdekaan

Semarak
Kemerdekaan

Salam merdeka! Merdeka! Merdeka! Halo, teman-
teman semua...! Waaah kali ini kita sudah 
memasuki bulan Agustus, yang mana bangsa 

Indonesia bersama-sama memperingati kemerdekaan 
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021. Untuk 
memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, 
KB-TK Kristen Petra 7 menyelenggarakan beberapa 
kegiatan lomba yang dapat diikuti oleh seluruh siswa 
beserta orang tua KB B, TK A, dan TK B, pada tanggal 13 
Agustus 2021.

Lomba yang diikuti oleh siswa-siswi KB B adalah 
memasukkan ring berwarna merah dan putih secara 
bergantian dengan orang tua. Untuk siswa-siswi TK A, 
mengikuti kegiatan lomba menggulung kertas berwarna 
merah dan putih secara bergantian dengan orang tua. 
Lalu, bagi siswa-siswi TK B bersama dengan orang 
tua adalah bekerja sama untuk menghias gambar 
masker sebaik dan sebagus mungkin. Kami semua pun 
menggunakan pakaian atau aksesori warna merah putih. 
Wah, seru sekali lho, teman-teman!

Lalu setelah kami mengikuti lomba bersama-sama, 
terpilihlah beberapa pemenang dari tiap jenjang. Untuk 
lomba jenjang KB B, Juara I diraih oleh Yoona, Juara II oleh 
Kenzie, dan Juara III oleh Vinix. Untuk lomba jenjang TK 
A, Juara I diraih oleh Joshua, Juara II oleh Michela, dan 
Juara III oleh Chelsea. Sedangkan untuk lomba jenjang 
TK B, Juara I diraih oleh Kalina, Juara II oleh Kenneth, dan 
Juara III oleh Melvin. Selamat kepada para pemenang! 
Bagi teman-teman yang belum menang... tetap semangat, 
kalian sudah hebat karena sudah mau berpartisipasi untuk 
memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 
Sampai jumpa dalam kegiatan kami yang lain, teman-
teman...! Tuhan Yesus memberkati.



Sambil menyanyikan lagu “I Love My Family”, hari Jumat, 
tanggal 27 Agustus 2021 ini, aku dan teman-teman 
TK Kristen Petra 10 diajak oleh ibu guru untuk belajar 

tentang keluarga dan pekerjaan orang tua. Papa dan mama 
memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang pekerja 
kantor, desainer, koki, dokter, dan yang lainnya. Tempat bekerjanya 
juga tidak sama, lho...! Ada yang bekerja di rumah sakit, kantor, toko, dan ada yang bekerja di 
rumah. Secara bergantian, kami menyebutkan pekerjaan papa dan mama. Kami senang karena 
jadi tahu tentang aneka pekerjaan. Ternyata papa dan mama memiliki tugas yang sungguh 
mulia. Mereka tekun bekerja bagi seluruh anggota keluarga. Kami juga bersyukur kepada Tuhan 
atas berkat yang diberikan kepada kami melalui pekerjaan papa dan mama. Sebagai ungkapan 
rasa syukur kami kepada Tuhan serta terima kasih kami atas jerih lelah papa dan mama, kami 
membuat sebuah hiasan berupa pigura yang berisi foto papa dan mama yang sedang bekerja. 
Kami menghiasnya dengan sepenuh hati karena kami sangat mengasihi mereka. Kakak TK B juga 
membuat hiasan buket bunga yang akan mereka berikan kepada papa dan mama. Terima kasih, 
Tuhan, untuk berkat pekerjaan papa dan mama. We love you, Mom and Dad!

One...  I love my mommy,
Two... I love my daddy,
Three... I Love my brother…. 
Hey, I love my family....

I Love My Family

Be Brave and Though
Young Generations

Merdekaa! Pada kegiatan peringatan HUT ke-76 RI di TK Kristen Petra 11 
tanggal 13 Agustus 2021, kami kompak memakai baju berwarna merah/
putih, tak lupa aksesori pita yang kami ikat di kepala. Satu lagi, kami juga 

membawa balon merah dan putih untuk menambah semarak suasana. Tema acara 
kali ini adalah “Be Brave and Tough Young Generations” dengan harapan para siswa 
sebagai generasi muda memiliki keberanian untuk tetap bermimpi, berprestasi, dan 
memiliki kegiatan positif serta memiliki karakter yang tangguh. 

“Selamat pagi, Anak-Anak!” sapa Bu Erna saat membuka acara yang dilaksanakan 
secara virtual ini. “Selamat pagiiiii, Bu Erna...!” sahut kami. Setelah doa pembukaan 
dan sambutan oleh Bu Eny selaku kepala sekolah, kami bangkit berdiri menyanyikan 
lagu “Indonesia Raya”. Masih dalam posisi berdiri, kami membaca Pancasila dan Teks 
Proklamasi yang dipandu oleh siswa TK B, Aerilyn dan Leonel. Untuk menambah 
semangat, kami menyanyikan lagu nasional “Maju Tak Gentar”. Tak lupa, kami juga 
menyerukan tema acara kami “Be Brave and Tough Young Generations” dengan 
penuh semangat. Selanjutnya, kami masuk ke kelas masing-masing untuk mengikuti 
lomba. Pertama adalah lomba kreasi dan mewarnai untuk siswa TK A, sedangkan 
yang kedua adalah lomba cipta dan baca puisi. Wah, lombanya seru, lho! Kalian mau 
tahu siapa pemenangnya? Hehehe... pasti penasaran, ya?

Pemenang lomba diinfokan pada tanggal 17 Agustus 2021, melalui story dan 
feed Instagram @tkkristenpetra11. Dari TK A untuk lomba kreasi dan mewarnai, 
Juara I dimenangkan oleh Jonathan Jacob Prasetya N., Juara II oleh Leticia Feodora 
Angwen, Juara III oleh Sharron Ivana Halim. Dari TK B untuk lomba cipta dan baca 
puisi, Juara I dimenangkan oleh Clairenna Adelaive Halley, Juara II oleh Azarya 
Wishaka Jaya Kristianto, Juara III oleh Felicia Stefani Subianto. Congratulations for the 
winners! Untuk siswa yang belum meraih juara, tetap semangat, ya... karena masih 
ada kesempatan berikutnya. You’ve done your best! Merdeka!
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Ouch

Merdeka! Merdeka!
Merdeka!

Bahasa Inggris dapat dipelajari 
dengan menyenangkan dan santai 
dengan cara mendengarkan lagu, 

mendengarkan cerita, melihat video, 
dan juga percakapan. Begitu juga yang 
dilakukan oleh siswa TK Kristen Petra 

“… hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka! Sekali merdeka 
tetap merdeka …” Begitulah sepenggal lirik lagu “Hari 
Merdeka” yang saya nyanyikan dengan lantang dan penuh 

semangat. Hari ini tanggal 18 Agustus 2021, KB-TK Kristen 
Petra 13 ikut merayakan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Ibu guru mengajakku dan teman-teman membawa bendera dan 
menyanyikan lagu “Hari Merdeka”. Selain menyanyi, ibu guru juga mengajak 
kita semua untuk berdoa bersama-sama mendoakan bangsa Indonesia. Ibu guru 
menceritakan bahwa setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan 
hari kemerdekaan. Artinya, bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan yang 
dilakukan oleh bangsa asing berkat perjuangan dari para pahlawan. Ibu guru 
juga mengatakan bahwa perjuangan para pahlawan dahulu tidaklah mudah, karena 
mereka harus berperang dengan pedang, senapan, dan juga bambu runcing. 

Tahun ini, kita semua merayakan ulang tahun ke-76 kemerdekaan Indonesia, 
namun tanpa upacara yang meriah ataupun ingar bingar lomba-lomba yang biasanya 
dilaksanakan pada saat bulan Agustus, karena masih dalam masa pandemi. Meski 
begitu, kita masih bisa merayakan kemerdekaan dalam suasana pandemi COVID-19 
dengan mengikuti kegiatan secara daring. Di KB-TK Kristen Petra 13, kami berkumpul 
untuk berdoa bersama bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Selama pandemi 
COVID-19, kami harus menggunakan masker dan juga menaati protokol kesehatan 
yang ada. Meskipun suasana berbeda, kita semua harus tetap memiliki semangat 
kemerdekaan seperti para pahlawan kita dahulu. Jangan patah semangat ya, teman-
teman! Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!

12 kelompok A pada hari Senin, tanggal 
9 Agustus 2021. Siswa mendengarkan 
cerita yang berjudul “Ouch” sebelum 
mereka melihat video cerita tersebut. 
Siswa mendengarkan cerita guru melalui 

gambar-gambar yang ada di buku 
Super Safari yang menceritakan empat 
hewan yang sedang berada di hutan, 
bernama Mike, Gina, Leo, dan Polly. 

Setiap hewan tersebut 
mengalami kecelakaan di bagian 
anggota tubuhnya. Pertama 

kepala Leo, terkena sebuah batu 
yang jatuh dari atas pohon, dan Mike 
membantunya. Kedua, Polly tersandung 
batu dan terjatuh, kemudian Mike 
membantunya. Ketiga, Gina sedang 
berjalan lalu tiba-tiba tersandung 
ranting dan kakinya terluka, Mike pun 
menolongnya. Terakhir, ketika Mike 
sedang bergelantungan di atas pohon, 
tiba-tiba ranting pohon patah dan ia 
terjatuh. Kejadian itu melukai seluruh 

badannya. Mike pun ditolong oleh Gina, 
Polly, dan Leo. 

Setelah siswa mendengarkan cerita 
tersebut, video “Ouch” kemudian 
diputar untuk memberikan gambaran 
yang jelas kepada siswa. Mereka 
sangat antusias melihat video itu, dan 
memberikan respons yang baik. Hal 
itu terlihat dari ekspresi mereka yang 
terlihat enjoy tatkala melihat video 
tersebut. Usai melihat video, guru pun 
memberikan pertanyaan tentang cerita 
yang telah mereka dengarkan dan 
lihat. Ternyata... siswa dapat menjawab 
dengan benar. Pada kegiatan ini, 
mereka juga belajar tentang mengenal 
bagian anggota tubuh dan pentingnya 
mengajarkan kepedulian kepada teman. 
Pada akhir kegiatan, yang ditungu oleh 
siswa adalah menempelkan stiker Polly 
pada gambar bagian tubuh Polly yang 
transparan. Lihatlah, teman-teman... 
hasil tempelan stikerku!
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Siapa yang tidak tahu tentang koki atau chef, pasti 
semua sudah tahu jenis pekerjaan ini. Ya, koki atau 
chef merupakan suatu pekerjaan yang mengelola 

bahan makanan menjadi makanan yang siap untuk dimakan. 
Koki atau chef biasanya hanya untuk orang dewasa, tetapi 
kita yang masih anak-anak ternyata juga bisa, lho... belajar 
untuk menjadi koki atau chef, meskipun tidak sehebat atau 
sejago para koki restoran bintang lima. Contohnya di KB-TK 
Kristen Petra 5, di sini anak-anak diajarkan untuk membuat 
makanan tradisional, yaitu nagasari bandung. Mau tahu 
keseruan koki cilik dari KB-TK Kristen Petra 5? Yuk, kita 
lihat...!

Pertama, ada adik-adik dari KB. Di sini mereka belajar 
menghias nagasari bandung sesuai dengan selera mereka. 
Ada yang menghias menggunakan daun pandan, dicetak 
seperti bunga, bahkan ada juga yang dihias seperti wajah 
tersenyum. Wah, seru sekali, ya...! Tetapi bukan hanya 
menghias saja, mereka juga makan bersama dengan para 
ibu guru dan teman-teman, lho! 

Sekarang, kita menuju ke kakak-kakak TK. Mereka 
tidak hanya menghias nagasari bandung saja, tetapi juga 
belajar cara membuatnya. Pertama-tama, ibu guru meminta 
mereka untuk mencampurkan tepung, bubuk cokelat, dan 
sedikit air, lalu diaduk secara rata. Teman-teman tahu, saat 
mencampurkan bahan-bahan nagasari bandung, kakak-
kakak TK sangat antusias, lho...! Meski masih dibantu oleh 
orang tua, tidak menyurutkan semangat mereka dalam 
mengolah bahan nagasari bandung. Setelah adonan sudah 
matang, ibu guru mengajak mereka untuk menambahkan 
pisang ke dalam adonan. Yang terakhir, ibu guru meminta 
mereka untuk menghias. Wah... waktu menghias ini tidak 
kalah seru dan kreatif dari adik KB, lho...! Kakak-kakak TK 
ternyata juga pintar menghias nagasari bandung dengan 
sangat kreatif. 

Bagaimana...? Seru, kan... kegiatan memasak di KB-TK 
Kristen Petra 5! Sampai di sini dahulu, ya! Lain waktu kami 
akan kembali lagi dengan membawakan cerita dari KB-TK 
Kristen Petra 5 yang lebih seru. Byeee...!!!

Aku Koki Cilik

Nasi Goreng
Kemerdekaan

Hai, teman-teman, pernahkah kalian memasak bersama 
mama dan papa kalian? Pasti seru. Kali ini kami akan 
menceritakan pengalaman seru kami dalam memasak 

nasi goreng merah putih bersama papa dan mama di rumah.
Tanggal 11 Agustus 2021, kami, siswa kelas V SD 

Kristen Petra 7, mendapat tugas proyek bersama orang tua 
untuk memasak dan menghias nasi goreng dengan tema 
“Kemerdekaan”. Pertama-tama, kami mempersiapkan bahan-
bahan yang akan kami gunakan, seperti: nasi, saus tomat, 
bumbu nasi goreng, telur, sosis, daging ayam, dan selada air 
sebagai penghias. Eitsss... ada yang tidak boleh terlupakan, 
yaitu bendera merah putih, yaaa...!

Setelah mempersiapkan bahan dan alat, kami pun mulai 
memasak. Memotong wortel, sosis, atau daging ayam, untuk 
dicampurkan ke nasi saat digoreng. Hmm... kami sudah tidak 
sabar untuk mulai. Segera saja mama memberi aba-aba, “Ayo 
kita siap memasak sekarang!” “Horeee... siap, Ma!” jawabku. 

Kami mulai memasak dengan menyalakan kompor 
dan menggoreng telur terlebih dahulu. Kami memasukkan 
bumbu ke penggorengan sampai aroma sedapnya tercium, 
kemudian kami memasukkan nasi putih yang sudah dibagi jadi 
dua bagian. Selanjutnya, nasi goreng putih diberi beberapa 
macam minyak penyedap, lalu diangkat. Kami lanjutkan 
membuat nasi goreng merah dengan cara yang sama, namun 
dengan mencampurkan saus merah. Hmmm...  aromanya 
begitu sedap ... membuat tidak sabar ingin menikmatinya.

Semua sudah selesai dimasak, dan kini saatnya kami 
menghias nasi goreng dengan hiasan merah putih. Akhirnya... 
perjuangan dan pengalaman yang seru pada hari ini berakhir. 
Puas rasanya. Ada pelajaran berarti yang kami dapat hari ini 
dengan memasak bersama orang tua. Kami dapat belajar 
bekerja sama dan membantu mama/papa. Selain itu, kami 
juga dapat memberikan kado terindah, yaitu “Karyaku untuk 
Orang Tuaku”. Selamat mencoba ya, teman-teman!

06



Merah putih teruslah kau berkibar... di ujung 
tiang tertinggi di Indonesiaku ini.... Sepenggal 
lirik lagu yang mengingatkan kita tentang 

pengorbanan para pahlawan untuk mengibarkan bendera 
merah putih. Mereka rela gugur demi merebut kemerdekaan 
negara Indonesia. Betapa bangganya ketika melihat bendera 
merah putih yang berkibar, terutama setiap bulan Agustus. 
Kemeriahan selalu terasa menyambut peringatan hari 
kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tahun selalu diadakan 
berbagai perlombaan yang diikuti oleh mulai dari anak-anak 
hingga orang dewasa. Sukacita itu pun lebih terasa ketika 
seluruh rakyat Indonesia bisa bersama-sama menyaksikan 
pengibaran bendera yang diadakan setiap tanggal 17 Agustus. 
Tahun ini, Indonesia kembali merayakan ulang tahunnya yang 
ke-76, namun masih harus dilakukan dalam situasi yang tidak 
menyenangkan karena masih adanya pandemi COVID-19.

Semarak perayaan HUT Republik Indonesia juga dirasakan 
oleh seluruh warga SD Kristen Petra 9. Keterbatasan untuk 
mengadakan perlombaan seperti sebelum pandemi, tidak 
menjadi halangan untuk para siswa mengikuti perlombaan 
yang dilaksanakan secara virtual. Sukacita kemerdekaan itu 

Merdeka! Merdeka! Merdeka! 
Gemuruh pekik kemerdekaan 
menggelegar saat seluruh 

siswa SD Kristen Petra 11 bersama-
sama merayakan HUT ke-76 Republik 
Indonesia. Wooww seeruuu...!!! Saat 
itu tanggal 16 Agustus 2021, kami 
merayakan hari kemerdekaan RI 
dengan mengikuti berbagai lomba yang 
diadakan oleh sekolah. Ada lomba 
menghias masker, lomba foto selfie, 
lomba menyanyi lagu kemerdekaan, 
lomba membaca puisi, dan yang gak 
kalah seru... lomba vlog dengan tema 
kemerdekaan. Dengan penuh semangat, 

Berjuang Meraih Kemenangan

Bangkitlah
Indonesiaku

terasa ketika para 
siswa mengikuti 
lomba fashion show, 
gerak dan lagu, 
serta membuat 
poster secara virtual. 
Dukungan dari orang tua pun ikut menambah semangat 
anak-anak yang mengikuti perlombaan tersebut. Meski dalam 
keterbatasan, kreativitas-kreativitas yang dimiliki oleh para 
siswa bersama dengan orang tua perlu diacungi jempol. Hasil 
karya yang luar biasa tetap dapat ditampilkan meskipun di 
tengah situasi yang tidak menyenangkan saat ini. 

Pandemi COVID-19 bukanlah penghalang untuk kita 
terus berkarya. Bangkitlah SD Kristen Petra 9, bangkitlah 
Indonesiaku! Kita pasti bisa melewati pandemi ini bersama-
sama dengan selalu menjaga protokol kesehatan yang 
ada. Teruslah semangat belajar untuk mempertahankan 
kemerdekaan kita. Merdeka!!!

kami menantikan saat perlombaan. 
Segala usaha sudah kami persiapkan 
dengan baik. Ingin rasanya bisa meraih 
juara dan mendapatkan hadiah. 

Sebelum memulai lomba, guru-
guru mengajak kami menyanyi lagu 
kebangsaan Indonesia bersama, 
kemudian melihat sekilas perjuangan 
rakyat Indonesia dalam merebut 
kemerdekaan. Berlinang air mata aku 
melihat tayangan film tersebut. Melihat 
perjuangan mereka dengan bertaruh 
nyawa. Berkat jasa para pahlawan, 
saat ini aku bisa bersekolah dan bebas 
mencari ilmu. Kebebasan bisa kita 
rasakan saat ini. Tidak ada lagi penjajah 
yang membuat kita buta. Guru kelasku 
juga memberikan banyak nasihat, agar 
kita tetap meneruskan perjuangan, yaitu 
dengan rajin belajar dan tidak mudah 
menyerah bila menghadapi kesulitan. 
Yeeesss! Aku tak akan menyerah untuk 
meraih kemenangan melalui lomba ini.

Akhirnya waktu lomba pun tiba. 

Aku dan teman-teman bersemangat 
mengikuti lomba hingga berakhir. 
Senangnya saat itu. Yeeaaaa... aku 
merasa puas atas hasil yang aku capai. 
Nah, tiba saatnya guru kelasku 
mengumumkan pemenang 
lomba. Dag dig dug rasa 
hatiku. Sambil berdoa.... 
Hooreeee!!! Namaku 
disebut sebagai Juara I 
lomba foto selfie. Wah, 
aku melonjak kegirangan! 
Mama dan papa 
memberi selamat 
kepadaku, begitu 
juga teman-
temanku. Terima 
kasih Tuhan. Aku 
bersyukur atas 
usaha yang aku 
capai.
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Wah, sayang sekali tahun ini kami masih belum bisa 
melakukan kegiatan Bible Camp secara nyata! 
Kebersamaan dan keseruan setiap acara yang 

biasanya kami dengar dari kakak-kakak kami, kali ini hanya 
bisa kami nikmati secara online. Namun, akan adanya 
kekecewaan yang kami sangka sebelumnya ternyata tidak 
terbukti. Selama mengikuti kegiatan Online Bible Class 
yang diadakan pada tanggal 19-20 Agustus 2021 lalu ini, 
kami tetap merasakan sukacita karena setiap acara dikemas 
dengan sangat menarik oleh guru-guru kami.

Kegiatan dibagi sesuai dengan kelas dan kelompok 
masing-masing dengan beberapa orang guru. Firman 
Tuhan disampaikan oleh Pdt. Yohanes Putra Pratama S.Th., 
Ibu Cathalia Kurnia Gunawan, S.Si. Teol. dan Ibu Susana 
Kurniawati, S.Th. tentang “Mengenal Kristus, Mengalami 
Anugerah-Nya” dan “Ada Bagian Kita, Ada Bagian-Nya”, 
dapat menolong kami untuk lebih dekat dan mengenal 
Kristus serta melakukan apa yang menjadi bagian kami 
dalam kehidupan dengan sesama. Setelah itu, kami 
diajak untuk bertanya jawab dan berdiskusi tentang apa 
yang sudah kami dengar untuk lebih memantapkan kami 
dalam mengenal Kristus, dan dilanjutkan aktivitas Art 
Kemerdekaan.

Sungguh pengalaman baru yang tak terlupakan bagi 
kami semua, siswa-siswi SD Kristen Petra 10. Semoga 
melalui kegiatan Online Bible Class ini, kami bisa menjadi 
anak-anak yang selalu merasakan penyertaan dan berkat 
Tuhan, serta mampu melakukan karya-Nya dalam setiap 

kehidupan 
kami. Tuhan 
memberkati!

Online Bible Class

Shalom, teman-teman! Bagaimana kabarnya? 
Pasti semua dalam keadaan sehat dan dalam 
perlindungan Tuhan Yesus, ya! Teman-teman... SD 

Kristen Petra 5 ingin berbagi cerita tentang acara Online 
Bible Class untuk kelas V yang dilaksanakan melalui Zoom 
pada tanggal 11-12 Agustus 2021. Online Bible Class kali 
ini bertema “Lebih Mengenal-Mu” yang artinya kami 
diajak untuk lebih mengenal Tuhan secara mendalam 
melalui firman-Nya. Dalam kegiatan ini kami didampingi 
oleh para guru serta Pdt. Theodorus Willem Noya, S.Si. 
Teol., Ibu Hanna Yulianik, S.Th., Ibu Devianti Uktolseja, 
S.Th., dan Bapak Firmanda Tri Premana, S.Si. Teol.. 

Hari pertama dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, 
kami belajar memahami bahwa Kristus memanggil kita 
dengan tujuan agar kita semakin mengenal diri-Nya. Pada 
sesi yang kedua, kami belajar memahami bahwa Tuhan 
akan menolong dan memampukan kita, sedangkan bagian 
kami adalah membangun iman untuk mempertajam 
pendengaran akan kehendak Tuhan. Sebagai kegiatan 
penutup, kami diberi tugas untuk membuat refleksi 
berupa tulisan yang akan di-sharing-kan bersama mentor 
dan kelompok. 

Pada hari kedua, kami dibagi ke dalam kelompok 
kecil.  Kami diajak berdiskusi untuk mengenal dan 
belajar dari kehidupan Yusuf melalui film. Kami terkesan 
dan setuju akan sikap dan karakter Yusuf yang mau 
mengampuni, tidak dendam kepada kakak-kakaknya, dan 
percaya bahwa rencana Allah jauh lebih baik dari yang 
dipikirkan. Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi kepada 
Yusuf karena Tuhan menyiapkan Yusuf untuk sesuatu yang 
lebih besar, yaitu menyelamatkan bangsanya. Luar biasa, 
bukan? Mari kita meneladani sikap Yusuf. 

Selanjutnya kami bermain puzzle dan juga 
memberikan tanggapan mengenai gambar di puzzle yang 
menunjukkan seorang anak yang menangis dan temannya 
yang mengolok. Terakhir, kami diminta untuk membuat 
Forgive Me Card untuk papa, mama, serta kakak atau 
adik. Banyak sekali kegiatan seru yang bisa kami ikuti 
di acara Online Bible Class ini. Kami tidak sabar untuk 
mengikuti acara lain yang lebih seru lagi.
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Tahukah, teman-teman... bahwa 
ini kedua kalinya kita merayakan 
kemeriahan HUT RI secara virtual? 

Hmm... mungkin di antara kita ada 
yang rindu merasakan nuansa lomba 
secara langsung, seperti lomba makan 
kerupuk, balap karung, ataupun lomba 
kelereng. Namun, situasi saat ini 
masih tidak memungkinkan bagi kita 
untuk melaksanakannya. Apakah hal 
ini mengurangi sukacita siswa-siswi 
SD Kristen Petra 12? Tentu saja tidak! 
Karena kami mempunyai segudang acara 
seru pada tanggal 16 Agustus 2021, 
dalam merayakannya secara virtual. 

Apa saja sih, acaranya? Pertama, 
kami bersama menyanyikan lagu “Hari 
Merdeka” dan memanjatkan doa 
bagi Indonesia tercinta. Setelah itu, 
guru kami menyiapkan sebuah kue 
dan lilin untuk ditiup secara virtual. 
Kami juga menyaksikan rangkaian 
video mengenai sejarah kemerdekaan 
Republik Indonesia, hal-hal yang 
mengancam keutuhan NKRI, fakta 
menarik seputar pembacaan Proklamasi, 
dan juga para pahlawan pandemi. 
Wow, dari video ini kami semakin 
mengerti bahwa perjuangan pahlawan 
Indonesia belum selesai. Lalu, siapa yang 
melanjutkannya? Kita semua! Kalian 
dan sayalah yang harus melanjutkannya. 
Kita juga bisa menjadi pahlawan untuk 

Indonesia, khususnya 
pada masa pandemi 

seperti saat ini, 
dengan cara terus 
mendukung 

Joy within Virtual Celebration
program pemerintah untuk 
menanggulangi pandemi COVID-19.

Setelah itu, kami bermain games 
dengan tema “Seberapa ‘Indonesia’kah 
kamu?” Games ini menguji sejauh 
mana pengetahuan kami akan 
Indonesia. Wah... seru sekali pokoknya! 
Selanjutnya, kami menyaksikan 
pengumuman pemenang dari berbagai 
lomba. Lomba-lomba ini berupa video 
yang sudah kami buat sebelum acara 
perayaan berlangsung. Lomba yang kami 
laksanakan dibagi menjadi enam jenis 
untuk enam jenjang kelas. 

Siswa kelas I mengikuti lomba 
fashion show virtual menggunakan 
barang bekas bernuansa kemerdekaan 
dengan tema pahlawan pandemi. 
Semua kostum yang dipakai sungguh 
kreatif. Ada yang memakai kertas bekas 
ataupun kantung plastik berwarna 
merah dan putih yang didesain menjadi 
pakaian unik. Lomba ini dimenangkan 
oleh Earlynn Widjaja. Siswa kelas II 
mengikuti lomba nature stamp, yang 
menggunakan buah atau sayuran 
sebagai stamp untuk mewarnai gambar 
bertema kemerdekaan. Pemenang 
lomba ini adalah Nicole Jane Susanto, 
yang mewarnai gambar Garuda 
Pancasila menggunakan nature stamp 
yang telah dia buat. Lomba untuk kelas 
III juga tidak kalah seru. Kira-kira, kalian 
bisa menebak, tidak? Ya, benar! Untuk 
kelas III, mengikuti lomba deklamasi. 
Melalui lomba ini, peserta diajak untuk 
mengungkapkan rasa cinta kepada 
Indonesia melalui puisi yang diiringi lagu 

nasional. Lomba ini dimenangkan oleh 
Carlos Jaden Susanto.

Bagaimana dengan siswa-siswi 
kelas IV? Untuk siswa kelas IV, ada 
lomba kekinian yang asyik, yaitu TikTok 
dance menggunakan lagu bertema 
kemerdekaan Indonesia. Lomba ini 
dimenangkan oleh Kezia Florence. 
Untuk siswa kelas V, mengikuti 
lomba face painting. Kami menghias 
wajah menggunakan cat khusus 
semenarik mungkin, tentunya dengan 
tema kemerdekaan juga. Lomba ini 
dimenangkan oleh Whitney Clarence 
Pakasi yang melukis sayap garuda di 
wajahnya. Keren sekali! Lomba yang 
terakhir yaitu lomba vlog, ditujukan bagi 
siswa-siswi kelas VI. Peserta diminta 
membuat tips-tips mengenai cara 
menjaga kesehatan pada masa pandemi. 
Pemenang lomba ini adalah Alodia 
Dengah Sundah. Alodia begitu kreatif 
mengemas tips-tips sederhana yang bisa 
diterapkan dengan mudah. 

Nah, itu dia kegiatan perayaan 
HUT RI di sekolah kami! Untuk lebih 
lengkapnya, kalian bisa melihatnya 
di channel YouTube kami. Sungguh 
kami merasakan sukacita yang luar 
biasa. Walaupun dilaksanakan secara 
daring, kemeriahannya masih bisa kami 
rasakan. Seperti tema HUT RI kali ini, 
“Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, 
mari kita terus bersama bertumbuh 
menjadi generasi muda yang tangguh 
menghadapi segala tantangan. Sekian 
cerita dari kami. Semoga bisa membawa 
sukacita juga untuk kalian semua.
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Get Ready for Hybrid Learning!

COVID-19 infections are decreasing 
in Indonesia since August 
2021, but it is not over yet. The 

Indonesian Ministry of Education and 
Culture has allowed for in-person 
learning in schools with strict health 
protocols. Only teachers and students 12 
years of age and over who are healthy 
and have been vaccinated can attend 
the offline learning in school. Offline 
learning is not mandatory. Parents can 
still choose online learning for health 
considerations. Thus, Petra Acitya has 
done some preparation for the hybrid 
learning (online-offline learning).

Indonesia Tangguh
Indonesia Tumbuh

Upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI 
pada dua tahun belakangan ini diikuti oleh para siswa 
dari rumah masing-masing. Termasuk oleh para siswa-

siswi SD Kristen Petra 13 yang juga mengikutinya dari rumah 
masing-masing melalui siaran TV atau streaming YouTube. 
Upacara bendera ini tidak hanya diikuti oleh siswa kelas IV-VI 
saja, tetapi juga oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para 
guru, karyawan, dan satpam. Pada pidato kenegaraan upacara 
kemerdekaan HUT ke-76 Republik Indonesia, Presiden Joko 
Widodo menambahkan bahwa tema HUT RI pada tahun ini 
adalah “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Hal tersebut 
dapat tercapai jika kita saling bergandeng tangan dalam 
meraih satu tujuan, yaitu tangguh menghadapi pandemi dan 
berbagai ujian, serta terus tumbuh menggapai cita-cita bangsa. 
Upacara bendera yang kita lakukan di rumah masing-masing, 

merupakan wujud kita dalam bersyukur kepada Tuhan atas 
berkat dan karunianya untuk bangsa Indonesia, yang meski di 
tengah pandemi sekalipun, kita masih bisa berkontribusi dalam 
merayakan HUT Republik Indonesia pada tahun ini.

One of the preparations that Petra 
Acitya has done is vaccination. All Petra 
Acitya teachers, staff, securities, and 
cleaning services have got the second 
dose of the vaccine. Not only the staff, 
but most of Petra Acitya’s students 12 
years of age and over have also had their 
second dose. The vaccinations were 
conducted in Grand City Convention Hall 
in August and September. The students 
who did not get vaccinated in August 
or September can join in October. The 
students’ vaccination process ran well as 
the committee, teachers, parents, and 
students worked well together. Ms. Enie, 

one of the parents, shared her gratitude 
that her child could get his second 
vaccine.

Other than that, Petra Acitya has 
conducted several in-person learning 
simulations in September. Almost 
twenty students joined each simulation. 
Before joining the simulation in school, 
students had to fill in a health protocol 
form for self-assessing their health in 
the morning. After arriving at school, 
students had to wash their hands with 
soap and the security checked their body 
temperature. The simulation ran well as 
there were less than ten students in one 
classroom. After learning for two hours 
in school, they went home, had a break, 
and continued their online learning 
through Zoom until 1 p.m.

Furthermore, Petra Acitya’s 
principal and COVID-19 prevention 
team conducted online socialization 
for students and parents about hybrid 
learning on September 27, 2021. 
Herwati, S.Pd., M.Psi., the principal, 
shared the school’s health protocol for 
further hybrid learning. Petra Acitya 
commits to the students and families 
to run high-quality learning while 
maintaining good health procedures. 
Thus, Petra Acitya is ready for hybrid 
learning in October 2021.
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Kebangsaan Indonesia

Syalom, semuanya...! Apa kabar? 
Semoga semuanya dalam keadaan 
sehat-sehat, ya! Perayaan Hari 

Kemerdekaan Indonesia di SMP Kristen 
Petra 5 pada tahun ini terasa spesial, 
dengan mengusung tema “Indonesia 
Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Di balik 
tema tersebut ada pesan optimisme, 
yaitu Indonesia tangguh menghadapi 
berbagai krisis yang menempa, 
khususnya pandemi COVID-19. Karena 
dengan ketangguhan dan berbagai 
upaya, Indonesia akan tumbuh. Acara 
kali ini tentu masih secara daring, 
namun hal ini tidak membuat siswa-siswi 
berhenti menunjukkan talenta yang 
mereka punya dengan cara yang kreatif. 
Dalam acara pada tanggal 16 Agustus 
2021 ini, organisasi-organisasi di SMP 
Kristen Petra 5 memberikan penampilan 
spektakuler yang dikemas dalam bentuk 
video. Melalui video bertemakan 
Hari Kemerdekaan Indonesia ini, rasa 
patriotisme siswa diharapkan bisa lebih 
meningkat lagi.

Sejarah singkat kemerdekaan bangsa 
Indonesia sendiri dimulai dari proses 
kemerdekaan Indonesia, yang dimulai 
pada tanggal 6 Agustus 1945 saat 
Jepang mengalami kekalahan di perang 
Pasifik. Tanggal 12 Agustus 1945, Jepang 
menjanjikan kemerdekaan kepada 
Indonesia. Setelah melewati masa 
sulit termasuk peristiwa penculikan 
Rengasdengklok, Indonesia berhasil 
memproklamasikan kemerdekaannya 
pada tanggal 17 Agustus 1945, di 
rumah Ir. Soekarno, Jalan Pegangsaan 
Timur No. 5 Jakarta. Indonesia dijajah 
berkali-kali oleh beberapa bangsa 
di dunia, mulai dari Belanda sampai 
Jepang. Pada masa penguasaan Jepang, 
Indonesia berhasil melangkah pada 
kemerdekaannya setelah memanfaatkan 
kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. 
Proklamasi pun dikumandangkan pada 
tanggal 17 Agustus 1945. Sayangnya 
setelah merdeka, Belanda dan tentara 
sekutu masih kembali ke Indonesia dan 
hendak merebut kemerdekaan tersebut. 
Namun rakyat Indonesia yang tidak sudi 
lagi dijajah, berhasil mempertahankan 

kemerdekaan hingga usia 
Indonesia kini menginjak 76 

tahun.
Tahun 2021, Indonesia tepat 

menjalani masa kemerdekaan selama 
76 tahun. Tentu banyak sekali suka 
duka yang dilewati dalam mengisi 
kemerdekaan tersebut. Namun apa pun 
itu, perjuangan para pahlawan dalam 
memerdekakan bangsa ini jauh lebih 
berat karena harus berjuang dengan 
berkorban nyawa. Oleh karena itu, 
setiap tanggal 17 Agustus kita harus 
memperingati hari kemerdekaan 
tersebut. Contohnya seperti saat ini, 
SMP Kristen Petra 5 memperingatinya 
dengan mengadakan beberapa lomba 
yang menarik dan bervariasi bagi siswa-
siswinya. Kira-kira apa saja, ya, lomba 
yang diadakan kali ini? 

Pertama-tama ada lomba solo vokal. 
Para pesertanya jangan diragukan lagi, 
karena tiap-tiap peserta pasti memiliki 
suara yang merdu dan unik yang menjadi 
ciri khas masing-masing. Mereka 
membawakan lagu yang bertemakan 
“Kebangsaan Indonesia”, dengan 
kostum ataupun aksesori sesuai dengan 
tema. Kreativitas mereka tertuang 
dalam video yang berdurasi 1-2 menit. 
Selanjutnya ada lomba dance, masih 
dengan tema yang sama. Kerennya lagi, 
para peserta ditantang kreativitasnya 
karena harus membuat koreografi 
sendiri. Yang ketiga adalah lomba 
cipta puisi. Bertema “Kebangsaan 
Indonesia”, mereka membuat dan 
membaca puisi dengan nada yang 
dapat mempengaruhi suasana para 
penonton. Lomba yang terakhir 
adalah lomba membuat poster. 
Peserta diberi kebebasan untuk 
menuangkan kreativitas mereka ke 
dalam poster yang dibuat, yang sesuai 
dengan tema “Indonesia Tangguh, 
Indonesia Tumbuh”. Sebagai 
penutup rangkaian kegiatan, 

tanggal 17 Agustus 2021, SMP Kristen 
Petra 5 mengadakan upacara bendera 
yang diikuti secara daring oleh siswa di 
rumah masing-masing dengan penuh 
khidmat.

Demikianlah peringatan hari 
kemerdekaan bangsa Indonesia di 
SMP Kristen Petra 5. Seluruh kegiatan 
berlangsung dengan meriah. Meski 
diadakan secara daring, namun terasa 
sangat bermakna dan telah membekas 
di setiap diri kami. Peringatan hari 
kemerdekaan ini mengingatkan kita 
akan betapa berjasanya perjuangan 
pahlawan-pahlawan kita yang telah 
gugur di medan perang demi meraih 
kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, 
artinya bangsa Indonesia memperoleh 
suatu kebebasan. Bebas dari belenggu 
penjajahan dan segala bentuk 
penindasan. Maka dari itu, sebagai 
generasi penerus bangsa, sudah 
sepatutnya kita memiliki semangat 
kebangsaan dalam diri kita masing-
masing untuk menghargai kemerdekaan 
yang telah kita peroleh, serta selalu siap 
menghadapi ancaman dan tantangan 
bangsa. Kita harus selalu optimistis 
membawa Indonesia ke arah yang lebih 
baik dan lebih maju. Indonesia tangguh, 
Indonesia tumbuh!

oleh: Jocelyn, Erica, Stevinca, dan 
Marcia



Indonesia Students Science Olympiad 
(ISSO) adalah ajang olimpiade berskala 
nasional di tiga tingkat sekaligus, 

yaitu SD, SMP, dan SMA. Pada tingkat 
SMA, terdapat sepuluh bidang yang 
dilombakan, salah satunya adalah 
bidang ekonomi yang merupakan 
bidang olimpiade yang saya ikuti. Pada 
olimpiade ini terdapat dua babak, yaitu 
penyisihan dan final. Babak penyisihan 
dilaksanakan tanggal 11 Juli 2021, 
diikuti oleh 157 peserta. Pada babak 
penyisihan, saya berhasil berada di 
peringkat pertama dari 157 perserta. 
Enam peserta dengan perolehan nilai 
tertinggi akan melanjutkan ke babak final 
yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2021. 

Pada babak final terdapat 25 soal 
pilihan ganda. Setiap soal dibacakan dan 
ditampilkan satu per satu oleh panitia 
melalui Zoom, dan peserta diberikan 
Google Form untuk menjawab soal-
soal tersebut. Pada babak final, saya 

Hari Kunjungan Perpustakaan atau sekarang lebih sering disebut Hari Gemar 
Membaca, disahkan oleh Bapak Soeharto pada tanggal 14 September 1995, 
yang tujuannya untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang 

tergolong masih rendah. Fakta yang ada, mengacu pada hasil survei oleh Progamme 
for International Student Asessement (PISA), tingkat literasi masyarakat Indonesia 
tergolong sangat rendah. Indonesia pada peringkat 62 dari 70 negara dari hasil survei 
tahun 2019. UNESCO juga menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 
0,001%. Artinya, dari seribu orang hanya satu orang yang gemar membaca.

Terkait hal tersebut, dengan situasi pandemi COVID-19 ini, upaya peningkatan 
minat baca harus lebih serius dijalankan. Harus ada gerakan mencintai buku, 
gerakan peningkatan literasi. Dan hal itu diinisiasi oleh instansi pendidikan sebagai 
lokomotif pendidikan nasional. Maka dari itu, SMA Kristen Petra 1 dan para siswa 
yang bergabung dalam Lighters (sebutan sahabat perpustakaan) ingin mengupayakan 
gerakan peningkatan literasi dalam setiap kegiatan. Salah satunya adalah di Hari 
Kunjungan Perpustakaan (Hari Gemar Membaca) yang kami kemas dalam bentuk 
podcast dengan tema “Make Library Your Knowledge Source” secara live di Instagram 
SMA Kristen Petra 1 @petra1.shs pada tanggal 14 September 2021.

Kami mengundang dua narasumber hebat untuk berbagi ilmu bersama, yaitu 
Ibu Arlinah Imam Rahardjo, S.I.P., MLIS, yang khusus memberikan materi tentang 
pembiasaan membaca dan tips membaca, dan Bapak Billy Setyadi Karunia, S.I.P., 
M.A., yang memberikan materi pelayanan perpustakaan setingkat universitas. Pada 
sesi I, Ibu Arlinah memberikan banyak ilmu dan motivasi tentang bagaimana kiat-
kiat dalam membaca serta pembiasaan membaca. Bukan hanya sekadar membaca 
saja, namun beliau juga berharap kami semua bisa menjadikannya sebuah produk 
karya literasi. Sesi II, Bapak Billy memberikan materi tentang bagaimana mengakses 
perpustakaan di universitas, terlebih pada masa pandemi saat ini. 

Hal ini adalah materi yang tidak kalah penting dengan informasi mengenai 
pilihan jurusan untuk siswa jenjang SMA. Maka dari itu, SMA Kristen Petra 1 ingin 
selalu berusaha menjembatani para siswa dalam pencarian informasinya, baik di 
bidang akademik maupun di bidang nonakademik. Salam literasi!

Mengasah Kemampuan 
Melalui Kompetisi

Hari Kunjung 
Perpustakaan

dapat menjawab setiap soal dengan 
baik. Hingga pada saat pengumuman, 
saya merebut gelar Juara III dengan 
perolehan nilai 96.

Pada hari yang sama dengan final 
ISSO IV, yaitu tanggal 18 Juli 2021, 
saya juga mengikuti olimpiade lain, 
yaitu Advanced Science Olympiad 
(ASO). Ajang ini adalah kompetisi sains 
yang diselenggarakan oleh Pelatihan 
Olimpiade Sains Indonesia (POSI) untuk 
memfasilitasi mahasiswa, guru, dan 
siswa, untuk berprestasi dan menjadi 
sarana untuk unjuk kemampuan. 
Olimpiade ini dilaksanakan dalam satu 
babak. Bidang Ekonomi yang saya ikuti 
juga diikuti oleh 969 peserta lainnya. 

Pada olimpiade ini, peserta 
diberi tiga puluh soal pilhan ganda 
dalam bahasa Inggris. Saya mampu 
mengerjakan setiap soal dengan baik 
dan benar. Saat yang dinantikan pun 
tiba, yaitu pengumuman pemenang. 

Puji Tuhan, saya mengumpulkan nilai 
sempurna, yaitu 100, dan meraih medali 
emas ASO. Semua ini berkat penyertaan 
Tuhan, juga persiapan-persiapan yang 
telah saya lakukan. Saya juga berterima 
kasih kepada SMA Kristen Petra 3 dan 
guru-guru yang telah memberikan 
bimbingan serta dukungan kepada saya 
selama ini. Harapan saya ke depannya, 
bisa mengikuti dan memenangkan 
lomba-lomba yang lainnya juga. Terima 
kasih. Tuhan Yesus memberkati.

oleh: Jevon Joe Ariel
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Beberapa bulan lalu, aku melewati proses seleksi yang 
begitu ketat. Ketat secara kompetisi antarpeserta dan 
penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi. 

Seleksi yang benar-benar tidak mudah untuk dilalui. 
Kemampuan vokal dituntut pada standar yang tinggi. Wajar 
saja, karena ini dipersiapkan untuk level provinsi. Bahkan, 
peserta seleksi tidak hanya menjaring pelajar jenjang SMA 
seperti halnya diriku, akan tetapi juga di antaranya adalah 
mahasiswa. Puji Tuhan Yesus, sekian pekan selanjutnya aku 
dinyatakan lolos dan menjadi bagian dari Tim Paduan Suara 
Gita Bahana Nusantara (GBN) Provinsi Jawa Timur. Dan inilah 
kisah singkatku....

Hari itu aku datang ke gedung kesenian Cak Durasim, 
Surabaya. Masih terekam jelas, luasnya kamar yang hanya 
dihuni oleh empat orang. Aroma cat kamar lama dengan 
desain gedung serba-vintage, dan tiga teman sekamar yang 
ramai menghidupi suasana kamar yang tadinya tampak sepi. 
Kami sempat khawatir oleh adanya kegiatan tatap muka 
pada era pandemi. Namun, di bawah pengawasan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, kami diwajibkan 
untuk tes swab secara rutin untuk memastikan bahwa tidak 
ada salah satu dari kami yang terinfeksi virus.

Tidak sampai hitungan jam sesampainya di sana, kami 
langsung diminta pergi ke pendopo untuk berlatih hingga 
sore datang. Melelahkan memang, apalagi tidak sedikit 
dari kami yang baru tiba dari berbagai kota. Latihan sudah 
menjadi rutinitas kami. Namun, jangan membayangkan 
suasana yang kaku dan mencekam karena tiap kami 
berkumpul selalu ada celotehan yang mengundang 
tawa. Kamar asrama dipenuhi dengan banyaknya 
partitur yang harus dihafalkan hanya dalam beberapa 
hari. Kami memiliki kebiasaan untuk berlatih koreografi 
gerakan hingga pagi tiba. Lalu, dengan penuh semangat 
kami selalu memulai hari dengan melakukan senam pagi 
yang ditutup dengan sarapan bersama. 

0513

Tanggal 17 Agustus, kami bangun tepat pukul dua dini 
hari. Banyak yang harus kami persiapkan, mulai dari riasan 
dan busana hingga pengarahan dari pihak Grahadi. Setelah 
semuanya siap, kami menunggu datangnya kendaraan 
transportasi yang akan mengantar kami ke tempat upacara. 
Sesampainya di sana, perasaan cemas dan euforia bercampur. 
Semuanya terasa magis saat lagu mulai dilantunkan dan 
nyayian kami terdengar. Rasa takut dan gelisah mulai 
tergantikan oleh rasa bangga.

Lega rasanya ketika upacara berakhir. Setelahnya adalah 
momen yang tak terlupakan... yaitu ketika menerima piagam 
secara langsung dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah yang 
didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil 
Dardak. Betapa bahagianya kami. Akhirnya tugas kami telah 
tuntas. Bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri melalui 
potensi dan talenta dalam diri ini.

Dari sini aku sadar, bahwa kemerdekaan bukan hanya 
tentang terbebasnya kita dari penjajah. Kemerdekaan berarti 
mendapatkan kesempatan untuk bebas melakukan hal yang 
berarti bagi diri kita, sesama kita, atau bahkan untuk bangsa 
Indonesia.

oleh: Eureka Demetria A.W.
SMA Kristen Petra 5

Nyanyian Pembebasan:

Sebuah Kisah Menjadi Bagian dari 
Paduan Suara GBN Jawa Timur



Pandemi COVID-19 masih membatasi mobilitas kegiatan manusia dalam 
berkegiatan sehari-hari, termasuk dalam menyambut hari Kemerdekaan 
Indonesia tahun ini. Namun, hal ini tidak menjadikan penghalang bagi 

bangsa ini dalam berkreasi. Kita tetap berkarya. Meski di rumah saja, tidak 
melunturkan semangat dan jiwa nasionalisme para siswa SMK Kristen Petra 
untuk berkreasi dalam lomba-lomba ataupun mengikuti upacara HUT ke-76 
RI secara virtual.

Dengan tema “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, SMK Kristen Petra  
mengadakan lomba-lomba dengan memanfaatkan media dan teknologi 
pada tanggal 16 Agustus 2021, antara lain: Komik Kemerdekaan, Poster 
Kemerdekaan, Kuis Kemerdekaan, Story Telling, Online Competition, Lagu 
Kemerdekaan dan Video Kreatif. Tiap jenis lomba diikuti oleh perwakilan 
kelas masing-masing. Semangat peserta membuat kompetisi semakin meriah, 
terutama dalam lomba Kuis Kemerdekaan dan Online Competition yang 
berlangsung via Zoom dan Kahoot. Perlombaan ini juga dilihat langsung oleh 
para guru dan teman-teman lain, yang turut memberikan dukungan.

Tanggal 17 Agustus 2021, seluruh guru, karyawan, serta para siswa, 
mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan secara virtual dan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Dalam amanatnya, 
Ibu Andari Suryaningsih, S.Pd., M.M., M.Si. selaku Kepala SMK Kristen Petra 
mengajak kita generasi penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan 
berbagai hal positif dan dengan semangat nasionalisme. Semua harus 
memiliki jiwa patriotisme yang tinggi dan mencintai negara. Sekalipun masih 
berada dalam masa pandemi, tidak mengurangi kegigihan dalam meraih cita-
cita. Marilah menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan 
dan bertumbuh menjadi berkat bagi sesama.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Indonesiaku! Semoga para pelajar 
di Indonesia semakin tangguh dan pantang menyerah untuk terus maju 
bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar dapat mencapai 
masa depan yang lebih baik. Merdeka!

Soekarno 
Masa Kini

Kami Berkarya 
dari Rumah 

Saja

Hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, SMA Kristen Petra 5 mengadakan 
rangkaian acara peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia 
dengan tema nasional, “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Tema ini 

yang merepresentasikan beberapa nilai yang patut kita perjuangkan sebagai bangsa 
yang sedang menghadapi masa pandemi, yaitu nilai-nilai ketangguhan dan semangat 
pantang menyerah untuk terus bertumbuh. Dengan semangat yang sama, warga 
SMA Kristen Petra 5 serentak merayakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai 
kegiatan secara virtual.

Sebelum memulai acara yang padat nan meriah dalam sehari, kami 
mengawalinya dengan renungan pagi edisi spesial bertema kemerdekaan Republik 
Indonesia. Melalui renungan yang disampaikan oleh Ibu Endah Mustikaningsih, 
seluruh warga sekolah diajak untuk mensyukuri anugerah Tuhan atas kemerdekaan 
bangsa Indonesia, dengan cara menjadi warga negara yang turut aktif mengupayakan 
pemulihan kondisi atas situasi pandemi saat ini. Kemudian, acara dilanjutkan 
dengan beberapa lomba yang dilaksanakan secara daring. Pada kategori siswa, ada 
lomba menyanyi dengan tajuk “Indonesia Punya Cerita”, lomba dance dengan tajuk 
“Gerakan 76”, lomba membuat poster dengan tajuk “Karyaku bagi Bangsa”, dan 
lomba membaca teks Proklamasi dengan tajuk “Soekarno Masa Kini”. Sementara 
pada kategori guru dan karyawan, ada Cetar (Cepat dan Pintar) menjawab soal 
wawasan kemerdekaan, Tebak Lagu Kebangsaan, dan Hias Masker Kemerdekaan.

Tentu setiap jenis lomba menyajikan keseruan masing-masing, akan tetapi 
jenis lomba Soekarno Masa Kini memiliki daya tarik tersendiri, yakni ketika para 
siswa ditantang untuk membacakan teks Proklamasi dalam bentuk video kreatif. 
Luar biasa! Karya mereka sungguh menarik. Sentuhan ala vintage dan kombinasi 
unsur yang kekinian, menjadi kunci keberhasilan para pemenang. Pastinya, apa pun 
kegiatan yang diselenggarakan ini, merupakan sarana bagi warga SMA Kristen Petra 
5 untuk terus mengobarkan semangat ‘45 menuju Indonesia Tangguh, Indonesia 
Tumbuh. Merdeka!!!

oleh: Zefanya Xenna R.
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Tujuh belas Agustus tahun empat lima... itulah 
hari kemerdekaan kita.... Syair lagu ini terasa 
enak didengar ketika bulan Agustus tiba, saat kita 

merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal yang 
paling kita tunggu-tunggu, sudah pasti keseruan berbagai 
lomba dan upacara bendera. Bukan begitu, Sahabat? Bulan 
kemerdekaan selalu identik dengan berbagai kemeriahan 
dan keseruan yang beragam dalam perayaannya, yang 
di antaranya adalah perlombaan. Namun, penerapan 
adaptasi kebiasaan baru yang membatasi orang untuk 
berkumpul karena pandemi, membuat perayaan pada 
tahun ini masih dilaksanakan secara virtual.

Meski begitu, keadaan ini tak menyurutkan semangat 
siswa SMA Kristen Petra 4 untuk tetap merayakan HUT 
Ke-76 RI melalui beragam lomba secara virtual, seperti: 
lomba poster, orasi kemerdekaan, fotografi, lagu nasional, 
Instagram Reels, dan kuis kemerdekaan. Kegiatan ini 
terlaksana pada tanggal 16 Agustus 2021, melalui 
Zoom Meeting. Siswa mengikuti perlombaan dengan 
sangat antusias dan penuh kebahagiaan karena dapat 
mengeksplorasi talenta mereka dalam bidang-bidang 
lomba. Tak hanya itu, ada siswa yang menjadi suporter 
pada tiap lomba untuk mendukung teman satu kelasnya 
yang sedang berlomba. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Tanggal 17 Agustus 2021, siswa mengikuti upacara 
bendera dari rumah masing-masing melalui live streaming 
YouTube, dengan mengenakan seragam lengkap putih abu-
abu. Meskipun semua kegiatan berlangsung secara virtual, 
tentunya dengan tidak mengurangi kekhidmatan upacara 
dan kemeriahan perlombaan. Rasa cinta terhadap bangsa 
ini semakin berkobar. Upacara bendera memang secara 
virtual, tetapi semangat kemerdekaan dan 
cinta terhadap bangsa ini tetap nyata.

“Indonesia Tangguh, Indonesia 
Tumbuh” menjadi tema umum untuk 
HUT ke-76 Republik Indonesia. Tema 
ini mempunyai makna mendalam 
bagi bangsa dan negara tercinta 
ini, terutama pada masa pandemi 
COVID-19 ini. Dari tema ini, 
kita dapat belajar untuk tetap 
tangguh dalam menghadapi setiap 
perjalanan hidup dan dapat tumbuh 
serta sembuh kembali seperti sedia 
kala. Majulah negeriku! Kobarkan 
setiap api semangat kemerdekaan 
sampai kapan pun! Merdeka!

Semangat 
Kemerdekaan

Upacara HUT ke-76 Republik Indonesia pada tahun ini 
kembali diselenggarakan secara virtual mengingat 
kondisi pandemi yang masih terus berlanjut. Siswa 

dan bapak/ibu guru tetap mengikuti upacara dari rumah 
menggunakan seragam lengkap melalui tayangan YouTube. 
Meski dilakukan secara virtual, siswa tetap mengikuti 
upacara secara khidmat. Sebagai pembina upacara, Dra. 
Cahyo Fajariati, M.Pd. menyampaikan amanat upacara dan 
pesan-pesan kemerdekaan yang mengingatkan kita untuk 
tetap memaknai kemerdekaan pada masa pandemi ini. 

Kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diraih, 
bukanlah hadiah yang kita peroleh begitu saja, melainkan 
hasil perjuangan para pahlawan yang gigih berani tanpa 
kenal lelah dan bertaruh nyawa demi terlepasnya dari 
cengkraman dan belenggu penjajah. Untuk itu, kita sebagai 
generasi penerus bangsa harus dapat mempertahankan 
dan mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, baik 
pembangunan fisik maupun spiritual. Bangsa yang hebat 
adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 
Untuk itu, mari kita tetap kobarkan semangat ‘45 untuk 
mengembangkan kompetensi dan talenta yang telah Tuhan 
anugerahkan kepada kita untuk mengisi kemerdekaan 
Republik Indonesia.

Sesuai dengan tema HUT ke-76 Kemerdekaan RI yaitu 
“Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh”, mari kita sebagai 
generasi muda penerus perjuangan Bangsa Indonesia 
untuk terus bergandengan tangan dan bersama-sama 
memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi 
protokol kesehatan.

0515

Tetap Kobarkan
Semangat
Juang ‘45 
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Mewakili Indonesia dalam 
olimpiade internasional 
merupakan suatu hal yang tidak 

pernah kami bayangkan sebelumnya. 
Namun berkat kemurahan Tuhan, kami, 
Eillen Theodora dan Sean Matthew dari 
SMA Kristen Petra 2, berkesempatan 
untuk menjadi wakil Indonesia dalam 
International Earth Science Olympiad 
(IESO) 2021 yang dilaksanakan secara 
online pada tanggal 25–30 Agustus 2021. 
Tuan rumah IESO pada tahun ini adalah 
Rusia. Olimpiade ini diikuti oleh para 
peserta yang berasal dari 34 negara dari 
berbagai belahan dunia.

Perjalanan kami untuk dapat sampai 
pada tahap ini telah dimulai sejak kami 
masing-masing berhasil meraih medali 
emas bidang Kebumian dalam Kompetisi 
Sains Nasional 2020. Kemudian, banyak 
tahap pembinaan yang harus kami lalui. 
Yang pertama adalah pelatihan nasional 
tahap I (pelatnas I). Pelatnas I dimulai 
pada bulan Desember 2020, diikuti 
oleh tiga puluh medalis KSN bidang 
Kebumian. Pelatnas kali ini diadakan 
secara online karena adanya pandemi 
COVID-19, sehingga kami mengikuti 
rangkaian kegiatan pelatnas dari rumah 
masing-masing. Selama pelatnas, kami 
mempelajari banyak hal. Salah satunya 
praktikum astronomi yang begitu 
melelahkan tetapi sangatlah seru. Kami 
selalu berusaha untuk melakukan yang 
terbaik dalam setiap tes dan praktikum 
yang diberikan. Setelah menunggu 
berbulan-bulan, akhirnya hasil dari 
pelatnas I diumumkan. Kami sangat 
bersyukur karena kami berdua lolos ke 
tahap II, yang mana hanya tersisa lima 
belas peserta. Pada akhir pelatnas II, 
diadakan eliminasi lagi untuk terakhir 
kalinya untuk memilih delapan orang 
yang masuk tim nasional IESO 2021. Saat 
diberi tahu bahwa kami berdua lolos 
ke pelatnas III, tentunya kami sangat 
senang dan bersemangat. Kemudian 
pelatihan difokuskan untuk menghadapi 
berbagai kegiatan IESO. 

IESO pada tahun ini cukup unik 
karena terdapat banyak kegiatan baru 
yang merupakan adaptasi dari olimpiade 
online. Mulai dari kegiatan Data Mining 
Test (DMT) sebagai pengganti tes tulis, 

International Earth Science 
Olympiad

yang mana kita 
perlu mengakses 
data dan 
menyimpulkan 
jawaban dari 
data tersebut 
secara individu, 
hingga National 
Team Field 
Investigation 
(NTFI), yaitu 
presentasi 
mengenai 
suatu topik dengan tim nasional dari 
negara masing-masing, yang mana para 
wakil Indonesia akan dibagi menjadi 
beberapa kelompok dan mengerjakan 
kegiatan ini bersama-sama. Perwakilan 
dari setiap kelompok akan melakukan 
studi lapangan ke tempat yang 
berkaitan dengan topik presentasi 
kelompok untuk mengumpulkan data. 
Sedangkan anggota kelompok yang lain 
akan mengolah data tersebut. Eillen 
mendapat topik mengenai pasang 
surut di pesisir utara Pulau Jawa, 
dan ia menjadi wakil kelompok yang 
mencari data di lapangan, yaitu di Pantai 
Kenjeran Surabaya. Sedangkan Sean 
memperoleh topik mengenai zonasi 
daerah rawan bencana di Gunung 
Merapi, Jawa Tengah. Kemudian 
terdapat pula kegiatan Earth System 
Art and Pledge, yang mana tiap peserta 
dapat menuangkan kreativitasnya 
dengan membuat suatu bentuk karya 
seni dan pernyataan mengenai ilmu 
kebumian. Tidak hanya kegiatan 
individu dan tim nasional, IESO juga 
dikemas sehingga kita dapat merasakan 
teamwork secara internasional dengan 
kegiatan presentasi Earth System 
Project (ESP) dan menyelesaikan game 
yang berkaitan dengan planet Mars 
bernama Mission to Mars bersama 
peserta-peserta dari negara lain. Kami 
masing-masing dikelompokkan oleh 
panitia dengan teman-teman dari negara 
yang berbeda-beda, sehingga kami 
harus dapat beradaptasi dan menjalin 
komunikasi yang baik dengan semua 
orang.

Selama pelaksanaan IESO, kami 
berusaha dengan keras dan melakukan 

yang terbaik yang 
dapat kami lakukan. 
Kami benar-benar 
melakukan effort 
maksimal kami 
dan menyerahkan 

hasil akhirnya 
kepada Tuhan. Kemudian pada 
tanggal 30 Agustus 2021, terdapat 
closing ceremony dan pengumuman 
penghargaan dari IESO 2021. Puji 
Tuhan… kami berdua meraih beberapa 
penghargaan dari IESO. Eillen meraih 
penghargaan “Good” atau setara dengan 
medali perunggu dalam Data Mining 
Test, penghargaan “Excellent” dalam 
Mission to Mars, dan juga penghargaan 
“Good” dalam National Team Field 
Investigation. Sedangkan Sean 
memperoleh penghargaan “Very Good” 
atau setara dengan medali perak dalam 
Data Mining Test dan memperoleh 
penghargaan “Good” dalam Earth 
System Project. Kami sangat senang dan 
merasa segala usaha yang kami lakukan 
akhirnya terbayar. Dari pengalaman 
mengikuti IESO 2021, kami mendapat 
banyak sekali teman baru, baik dari 
dalam negeri maupun luar negeri. Kami 
juga mendapatkan pengalaman luar 
biasa dan berharga yang tidak akan 
terlupakan. Walaupun harus dilakukan 
secara online, keseruan IESO kali ini 
tetap terasa. Dan yang pasti... kami 
sangat bersyukur dengan hasil yang 
sudah diraih. Semua ini hanya dapat 
kami raih dengan pertolongan Tuhan 
dan juga bimbingan serta dukungan dari 
orang tua, kepala sekolah dan bapak/
ibu guru SMA Kristen Petra 2, para dosen 
pembimbing, para pelatih Litbang dan 
Dirpen, dan Dewan Pengurus PPPK 
Petra. 

oleh: Eillen Theodora &  Sean 
Matthew

alumni SMA Kristen Petra 2


