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Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Buletin Gema Petra edisi bulan 
Oktober 2021. Dalam edisi kali ini, kami telah 
menyiapkan beberapa informasi berita yang 
menarik bagi Anda terkait acara dan kegiatan 
di lingkungan sekolah PPPK Petra. Beberapa di 
antaranya adalah sekilas potret Pembelajaran 
Tatap Muka (PTM) secara terbatas yang mulai 
dilaksanakan bagi siswa-siswi jenjang SMP 
dan SMA/SMK pada awal bulan Oktober 
2021 lalu, kebaktian ucapan syukur TK Kristen 
Petra 10 yang menempati fasilitas gedung 
yang baru, kegiatan eksperimen sains, Petra 
1 Summer Fest 2021, serta Acitya C-Fest 
2021. Selain itu, kami juga melengkapinya 
dengan berita prestasi para siswa Petra dalam 
ajang lomba akademik tingkat nasional dan 
internasional.

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

Selamat membaca.
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Teman-teman, sudah lamaaaa banget kita nggak 
belajar di sekolah, yaaa...! Aurelie kangen ingin 
belajar di sekolah lagi seperti dahulu, supaya bisa 

bermain bersama di playground, outbound bareng, senam 
di halaman sekolah, dan masih banyak lagi. Tetapi karena 
masih ada virus corona, sekarang ini kita masih harus 
belajar di rumah. Kita doakan, ya... semoga virus corona 
cepat hilang, dan kita bisa kembali belajar  di sekolah.  

Tetapi meski saat ini masih harus belajar online, Aurelie 
tetap semangat dan sukacita, lho! Apalagi banyak kegiatan 
belajar yang seru dan menarik setiap harinya. Aurelie jadi 
nggak bosan. Di sini, Aurelie akan bercerita sewaktu ibu 
guru mengajar kami, siswa TK B di KB-TK Kristen Petra 1, 
belajar tema “Keluarga”. Salah satu kegiatan yang Aurelie 
suka adalah pada saat kami belajar membuat laptop dan 
topi koki. Waooww... Aurelie sangat bersemangat sekali! 
Untuk membuat laptop, ibu guru sudah membagikan 
kepada kami peraganya. Pertama-tama, kami diajari 
untuk menempel keyboard pada kertas buffalo, lalu 
menempelkan angka dan hurufnya. Meskipun banyak 
angka dan huruf yang harus kami tempel, kami tidak 
kesulitan, karena ibu guru memberikan contoh melalui 
video. Yeayy... akhirnya jadi deh, laptopnya! Dan wooww 
keren banget! Seperti laptop sungguhan.

Selain membuat laptop, Aurelie juga berhasil membuat 
topi koki, lho! Kami semua mendengarkan dengan 
sungguh-sungguh saat ibu guru menerangkan bagaimana 
cara membuatnya. Topi koki yang kami buat, berwarna 
putih dan ada hiasannya. Aurelie tempel semua hiasan 
bunga dan bintang sampai penuh pada topi koki. Ternyata, 
hasilnya sangat bagus! Kami jadi merasa seperti chef 
sungguhan saat memakai topi koki dan apron. Hehehe...!

Nah, itu tadi cerita Aurelie! Bagaimana dengan 
teman-teman semua? Pasti juga punya 

cerita yang tidak kalah serunya 
dengan kegiatan di sekolah 

kami. Oke, sampai di sini 
dahulu, teman-teman! Selalu 
semangat dan jaga kesehatan, 

ya! Tuhan Yesus memberkati.

Laptop dan
Topi Kokiku

Kelebihanku untuk 

Indonesia
Shalom.... Berjumpa kembali bersama kami, siswa-

siswi TK A dan TK B dari KB-TK Kristen Petra 7. Nah, 
kali ini kami ingin bercerita mengenai pengalaman 

mengikuti kegiatan PKK atau Pendidikan Karakter 
Kristiani. Pada bulan September 2021, tema kegiatan 
PKK kami adalah “Kelebihanku untuk Indonesia”. Ibu 
guru memberitahu kami bahwa ada beberapa tokoh 
yang berasal dari Indonesia berprestasi di tingkat 
dunia. Kelebihan mereka pun beragam. Ada yang dapat 
merancang pesawat terbang, ada yang juara bulutangkis 
dunia, ada musisi jazz tingkat dunia, dan masih banyak 
lagi. Ibu guru juga memberikan motivasi kepada kami, 
bahwa kami juga memiliki beragam kelebihan yang dapat 
dikembangkan untuk bisa membanggakan negara kami 
Indonesia. Hari Jumat, tanggal 24 September 2021, ibu 
guru mengajak kami untuk membuat wayang.

Melalui kegiatan membuat wayang ini, kami diajak 
untuk dapat memerankan diri kami di dalam sosok 
wayang tersebut, dan menceritakan tentang kelebihan 
yang kami miliki. Beberapa dari kami ada yang memiliki 
kelebihan menyanyi, menari, berenang, melukis, 
olahraga, dan masih banyak lagi. Tentunya kelebihan 
yang diberikan kepada kita harus dapat kita kembangkan 
dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara rajin belajar, 
rajin berlatih, dan mau berani tampil di muka umum.

Waaaah... ternyata luar biasa sekali berkat 
kelebihan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. 
Ayo, teman-teman, kita selalu semangat untuk 
dapat mengembangkan talenta atau kebaikan yang 
sudah Tuhan berikan, dan kelak kita pun juga bisa 
membanggakan Indonesia melalui prestasi dan kelebihan 
kita masing-masing. Sampai jumpa dalam kesempatan 
yang lain, teman-teman! Tuhan Yesus memberkati.



Halo, teman-teman semuanya... salam sehat selalu! 
Seperti biasa, setiap hari Rabu di KB-TK Kristen Petra 
9 selalu diawali dengan kegiatan senam sebelum 

memulai aktivitas pada hari itu. Teman-teman mengikuti 
kegiatan senam UKS dengan baik. Setelah kegiatan senam, 
seperti biasa, ada program penyuluhan kesehatan yang 
dilakukan pada setiap bulannya dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan anak-anak tentang kesehatan tubuh.

Pada hari Rabu, tanggal 23 September 2021, program 
penyuluhan disampaikan oleh dr. Dorkas dengan tema yang 
menarik, yaitu “Pentingnya Makan Sayur dan Buah”. Teman-
teman begitu antusias dalam mendengarkan penjelasan 
dari dokter yang mudah untuk dipahami, seperti: semakin 
banyak makan sayur dan buah, maka bakteri baik dalam 
tubuh semakin kuat dan mereka pun tidak akan mudah 
sakit. Tidak hanya itu saja, dr. Dorkas menyampaikan 
penjelasan tentang isi piring mereka (nasi, lauk, sayur, 

dan buah). Mereka juga aktif bertanya. “Dokter, berarti 
gak boleh makan kinderjoy, ya?” “Boleh makan burger 
nggak, Dokter?” Dan masih banyak pertanyaan yang 
lain. Dokter pun menjawab pertanyaan-pertanyaan 
mereka. Nah, pada akhir penyuluhan, dokter 

memberi nasihat kepada mereka untuk selalu makan 
sayur dan buah. “Apa pun sayur dan masakan yang 

disajikan oleh mama, harus dimakan, ya...!”
Yeayyy! Ayo, semangat hidup sehat dimulai dari senang 

makan sayur dan buah untuk tubuh sehat dan cerdas. 
Semangattt..! Aku anak sehat.

Pentingnya Makan

Buah dan
Sayur

My ActivitiesHai, semuanya...! Bertemu kembali 
dengan kami dari KB-TK Kristen 
Petra 5. Bagaimana keadaannya? 

Pasti semua sehat, ya..! Beberapa waktu 
lalu kita sudah mengintip keseruan 
siswa KB hingga TK dalam membuat 
nagasari bandung, dan hari ini kami 
ingin mengajak kalian semua untuk 
mengintip kegiatan yang lebih seru lagi, 
lho! Penasaran kegiatan seru apa yang 
dilakukan oleh siswa-siswi KB-TK Kristen 
Petra 5? Mau tahu? Yuk! Yuk! Kita intip 
keseruan mereka. 

Kegiatan seru pertama adalah Art 
and Science, yang merupakan satu 
rangkain dari kegiatan tahunan di Petra, 
yaitu ASCE. Tahun ini, kami mengambil 
tema “Go Green”. Tema yang diambil 
ini bertujuan agar anak-anak dapat 
mengerti bahwa menjaga lingkungan itu 
sangat penting. Selain itu, mengajarkan 
untuk menjaga lingkungan dengan cara 
mengurangi pemakaian kantong plastik 
dan menanam pohon. Kegiatan Art and 
Science pada tanggal 21 September 2021 
ini terbagi menjadi dua. Siswa KB dengan 
kegiatan menanam menggunakan water 
beads, sedangkan siswa TK dengan 
kegiatan mewarna tas belanja atau tas 
kanvas. Kegiatan ini menanamkan rasa 
peduli akan lingkungan melalui belajar 
menanam tanaman serta mengurangi 
penggunaan tas plastik.  

Kegiatan seru yang kedua, dari 

adik-adik KB. Mereka memindahkan 
bola menggunakan kaki. Kegiatan ini 
adalah untuk melatih gerak motorik 
kaki mereka. Selain itu, pada tanggal 
27 September 2021, ada kegiatan seru 
membangun atau membuat gedung 
sekolah menggunakan puzzle blocks. 
Kegiatan ini mengajarkan mereka untuk 
berimajinasi dalam membangun bentuk 
dan terampil dalam menyusun blocks. 

Kegiatan seru yang ketiga adalah 
kegiatan kakak-kakak TK A pada tanggal 
28 September 2021, yaitu melukis 
menggunakan garpu. Hmm... 
kalian jadi penasaran, kan!? 
Hehe... jadi, kakak-kakak TK 
A ini belajar melukis atau 
mencap bentuk bunga 
menggunakan garpu.

Kemudian kegiatan 
yang terakhir pada tanggal 30 
September 2021, kakak-kakak 
TK B belajar membuat maket. 
Dalam pembuatan maket 
sekolah ini, mereka antusias 
sekali, lho! Mereka belajar 
membuat meja dari kertas lipat, 
serta menyusun gambar-gambar 
sesuai dengan imajinasi masing-masing. 

Nah...! Bagaimana? Seru, kan, 
kegiatan di KB-TK Kristen Petra 5! Mau 
tahu keseruan apa lagi yang ada di KB-TK 
Kristen Petra 5? Ikuti terus, ya, kegiatan 
di KB-TK Kristen Petra 5. Byeee...!!!
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Ayo Makan Sehat

Bangga Menjadi
Anak Indonesia

Aku anak sehat, tubuhku kuat…. Sepenggal lirik lagu tersebut menggambarkan 
bagaimana aku dan teman-temanku di TK Kristen Petra 11. Sekolah kami secara 
rutin melaksanakan program Makan Bersama, yang mana program tersebut 

dilaksanakan setiap dua kali dalam sebulan. Hari Rabu, tanggal 8 September 2021, 
merupakan pelaksanaan program Makan Bersama pertama pada bulan September 
2021. Menu kami kali ini adalah bakso dan buah. 

Sepanjang kelas daring, aku mencium aroma sedap bakso buatan mamaku. Aku 
sungguh tidak sabar menunggu jam istirahat, karena aku sudah sangat lapar. “Oke, 
Anak-Anak... sekarang sudah waktunya istirahat, dan agenda kita hari ini adalah 
makan bersama. Sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu,” seru guruku. 
Setelah berdoa, tak lupa aku mencuci tangan, lalu makan bakso buatan mamaku 
dengan lahap. Tahukah teman-teman, kalau bakso itu adalah salah satu makanan 
bergizi? Di dalam semangkuk bakso terdapat karbohidrat berupa mi/
nasi/lontong, protein yang berasal dari daging sapi (bakso), dan 
juga serat berasal dari sayur yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, 
setelah makan, aku menyantap buah yang telah disiapkan 
oleh mamaku. Lengkap sekali, bukan?

Meskipun aku dan teman-temanku tidak bisa makan 
bersama dalam satu tempat, aku tetap gembira karena kami tetap 
bisa makan bersama dengan saling menatap melalui layar Zoom. 
Kalau teman-teman, sudah makan menu sehat apa hari ini? 
Semoga kita semua tetap sehat, yaaa...! Bye, bye...! Sampai 
bertemu di ceritaku berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Hari Kamis, tanggal 26 Agustus 
2021, aku melakukan banyak sekali aktivitas saat sekolah, mulai dari 
menulis, menempel, membuat prakarya, hingga mewarnai. Dari semua 

kegiatan yang dilakukan, kegiatan mewarnailah yang paling menyita perhatianku. 
Aku dan teman-teman TK Kristen Petra 13 diminta oleh ibu guru mewarnai 
sebuah gambar yang tidak jelas bentuknya apa. Sebuah gambar yang membuatku 
penasaran sejak pagi saat menyiapkan peralatan untuk sekolah. Hari ini pada 
saat kegiatan PKK, kami dapat mengetahui tentang kebudayaan yang ada di 
Indonesia. Tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak sekali keragaman budaya 
yang ada di Indonesia. Ada tari tradisional, rumah adat, dan juga baju adat yang dimiliki 
setiap daerah. Pada saat kami semua melihat-lihat baju adat yang dimiliki oleh setiap 
daerah, ibu guru mengenalkan kami pada sebuah kain yang biasa dikenal sebagai kain batik.

Kain inilah yang membuatku penasaran semalaman. Saat melihat kertas dengan motif 
batik, membuatku mempunyai banyak pertanyaan. Kenapa polanya kecil-kecil? Kenapa tidak 
bagus, ya? Apa kalau nanti sudah diwarnai, nanti jadinya akan bagus? Dan masih banyak 
pertanyaan yang ada di pikiranku. Namun, semua pertanyaan itu sudah terjawab. Kain batik 
adalah kain yang sangat unik, punya banyak pola, dan terlihat sangat indah dengan corak 
warna. Satu lagi informasi dari ibu guru yang membuatku kagum. Ternyata kain batik juga 
ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia pada tahun 2009. 

Mewarnai kertas dengan pola kain batik ini membuatku menjadi semakin kagum dan 
mengerti bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya, seperti lirik lagu yang 
diputarkan oleh ibu guru pada hari ini “… aku bangga menjadi anak Indonesia ....” Lagu ini, 
kunyanyikan dengan lantang. Aku sangat bangga menjadi anak Indonesia. Aku akan selalu 
giat belajar untuk membanggakan negaraku, Indonesia.
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Gedung Baru
TK Kristen petra 10

My Lovely 

School
Halo... apa kabar, teman-teman? Hari ini aku mau cerita tentang sekolahku, 

lho...! Begini ceritanya…. Selama dua minggu, kami sudah dikenalkan tentang 
lingkungan sekolah TK Kristen Petra 10, termasuk ruangan kelas dan ruangan-

ruangan lainnya. Puji, Tuhan... karena sekarang kami sudah mempunyai gedung 
sekolah baru yang berada di Jalan H.R. Muhammad Kav. 808, Surabaya. Saat bu guru 
menunjukkan sekolahku, aku senang sekali. Sekolahku bagus, lho...! Ruangan dan 
playground-nya asyik banget, sampai aku dan teman-teman jadi nggak sabar ingin 
segera ke sekolah.

Eh, tetapi bukan cuma itu aja yang dikenalkan oleh 
bu guru. Kami juga dikenalkan tentang aturan-aturan 
yang ada di sekolah, peralatan-peralatan yang kami 
gunakan saat sekolah, serta kegiatan-kegiatan apa saja 
yang bisa dilakukan di sekolah. Bu guru mengingatkan 
kami untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan 
sekolah agar nyaman, sehat, dan enak dipandang. Selain 
itu, juga diingatkan untuk merapikan kembali peralatan 
belajar setelah selesai digunakan agar tidak rusak dan 
tidak hilang, jadi bisa dipakai lagi setiap hari.

Hari Rabu, tanggal 29 September 2021, bu guru 
juga mengajak kami, siswa-siswi TK A, untuk membuat 
hasil karya mengenai sekolah TK Kristen Petra 10. Asyik 
sekali, kan...! Kami bisa berkreasi bebas membuat hasil 
karya kami sendiri. Yuk, teman-teman... kita harus 
terus semangat bersekolah, ya!

Menapaki tahun ajaran 2021/2022, TK Kristen Petra 
10 kini menempati gedung sekolah yang baru yang 
berada di Jalan H.R Muhammad Kav. 808, Surabaya, 

tepatnya berada dalam satu kompleks bersama dengan SMP 
Kristen Petra 1. Gedung sekolah baru ini memiliki penataan dan 
tema dekorasi yang bervariasi di tiap ruangan. Suasana kelas 
yang playful dan colorful akan membuat para siswa semakin 
lebih nyaman dan bersemangat untuk belajar di sekolah.  

Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas fasilitas 
gedung sekolah yang baru ini, diadakan kebaktian ucapan 
syukur pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Ibadah ini 
dihadiri oleh Dewan Pengurus PPPK Petra, jajaran eksekutif, 
serta beberapa perwakilan kepala sekolah dari jenjang TK, SD, 
SMP, SMA, SMK PPPK Petra. Sebagai pelayan firman, adalah 
Pdt. Deddy Gunawan Satyaputra, S.Th. dari GKI Darmo Satelit 
Surabaya. Dalam khotbahnya, Pdt. Deddy menyampaikan 
bahwa fasilitas gedung baru memang berpengaruh sebagai 
penunjang proses pembelajaran, namun penggerak 
utamanya tetaplah para pendidik dengan semangatnya dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga relokasi sekolah ini 
bukan menjadi euforia sesaat saja dalam mendidik anak-anak. 

Dalam rangkaian acara ini ada 
pula pemotongan tumpeng 
oleh Drs. Elia Indargo selaku 
Ketua I Dewan Pengurus 
PPPK Petra, yang diberikan 
kepada Ibu Siecilianie, S.Psi., 
M.M. selaku Kepala TK 
Kristen Petra 10.

Dengan fasilitas gedung 
yang baru, TK Kristen Petra 
10 diharapkan menjadi lebih 
bersemangat dan lebih baik 
dalam peningkatan kualitas 
layanan terhadap anak didik 
dan mampu berkembang 
lebih optimal dalam 
pendidikan.
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Di ruang tidur ada banyak sekali benda-benda. Ada 
tempat tidur, kursi, meja, lemari, lampu, jendela, pintu, 
dan masih banyak lagi. Benda-benda ini diajarkan oleh 

guru kami dalam pelajaran Bahasa Inggris di TK Kristen Petra 
12. Kami belajar kosakatanya dengan cara menyebutkannya, 
menyanyi, melihat film, dan juga membuat proyek. Kami 

membuat proyek Bahasa Inggris pada hari Senin, 
tanggal 6 September 2021. Proyek Bahasa 
Inggris kami kali ini adalah menggambar sendiri 
benda-benda yang ada di ruangan kami. Kami 
menggambar di buku Super Safari yang diberikan 

contoh oleh bu guru. Ternyata menyenangkan dapat 
menggambar benda-benda yang ada di ruangan 
kami. Kami bisa lebih mengenal akan benda-benda 

yang ada dan memahami fungsinya, terlebih mengenal 
kosakatanya dalam bahasa Inggris. Ayo, teman-
teman... rajinlah belajar bahasa Inggris, karena belajar 
bahasa Inggris itu menyenangkan dan dapat dilakukan 
melalui berbagai kegiatan.

Kids Break 
Time Activity

Halo, teman-teman semuanya...! Aku mau bercerita, nih, bagaimana 
serunya pembelajaran di sekolahku meskipun masih dilakukan secara 
online. Kami semua tidak merasa jenuh dan tetap merasakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. Hal itu karena guru-guru kami di SD Kristen 
Petra 10 berusaha keras menciptakan suasana kelas yang kondusif sebagai 
bentuk implementasi pendidikan berbasis nilai R.A.I.S.E., terutama pada huruf 
R yaitu Respect, yang memuat nilai relationship. Nilai tersebut diajarkan melalui 
kegiatan Kids Break Time Fun Activity. Semua kegiatan kami lakukan saat jam 
istirahat berlangsung, lho! Seperti apa kegiatannya? Yuk, disimak...! 

Ice Breaking, yaitu kegiatan bermain serta bergembira bersama teman 
dan guru. Ice breaking dilakukan di dalam kelas sesuai dengan jadwal kelas 
masing-masing. Aktivitas bermain dan bergembira bersama dalam Ice Breaking, 
seperti: Barang Rahasia, Tanpa Suara, Mencari Harta Karun, Ingatkah Kamu?, 
Temukan Aku, Tebak Makanan Minuman, Acak Kata, dan masih banyak lagi yang 
membuat kami merasa sangat senang dan ingin terus bermain bersama.

Share Your Knowledge or Experience, yaitu kegiatan mendengarkan cerita 
atau pengetahuan dari teman. Setiap siswa yang sudah diatur oleh guru 
kelas masing-masing, secara bergiliran akan membagikan pengetahuan atau 
pengalamannya yang menarik, berguna ,dan dapat menginspirasi teman yang 
mendengarkan. Pengetahuan atau pengalaman bisa didapat dari buku, web, 
media sosial, atau pengalaman pribadi. Contoh: 
• Membagikan cerita yang didapat dari buku atau perpustakaan online.
• Membagikan pengetahuan tentang cara membuat atau melakukan sesuatu.   
• Membagikan pengalaman seru dan menarik yang didapatkan ketika berada di 

suatu tempat.     
• Menceritakan kegiatan atau hal yang disukai dan apa yang didapat dari hal 

tersebut.
• Membagikan atau mengajari teman tentang pengetahuan umum yang bisa 

didapat dari media sosial atau pribadi.
Selain itu, ada kegiatan lain yang juga sangat menarik, yaitu Kids Break 

Time Show . Kegiatan ini adalah wadah untuk membantu kami dalam 
mengembangkan bakat, yang mana kami diberi kebebasan berkreasi sesuai 
dengan bakat masing-masing, seperti: bermain musik, menggambar, menari, 
menyanyi, memasak, beraksi dalam fashion show, atau kegiatan lainnya. Jadi, 
meskipun pembelajaran di sekolah masih dilakukan secara online dan terbatas, 
kami tetap dapat menyalurkan bakat saat berada di rumah dengan membuat 
rekaman video dan membagikannya pada teman-teman di sekolah. 

Sungguh kegiatan yang menarik, bukan? Itulah cerita yang dapat kubagikan. 
Semoga teman-teman tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara 
online, dan selalu berkarya seperti kami! Tuhan memberkati.

Drawing My

Own Room
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Being Healthy is 
Happy and Wealthy

Hayooo... siapa yang masih ingat isi dari I Korintus 
3:16? Ya, tepat sekali! Tubuh kita adalah bait Allah. 
Untuk itu, kita harus menjaganya dengan sungguh-

sungguh. Salah satu cara terbaik untuk merawatnya 
adalah dengan berolahraga. Dalam seminggu, berapa 
kali biasanya kalian berolahraga? Nah, untuk memotivasi 
dalam berolahraga, hari Kamis, tanggal 9 September 2021, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 12 diajak untuk merayakan 
Haornas bersama bapak dan ibu guru secara virtual. 
Apa itu Haornas? Haornas adalah singkatan dari Hari 
Olahraga Nasional. Tahukah, teman-teman, hari besar yang 
diperingati pada setiap tanggal 9 September ini merupakan 
hari pembukaan PON I di Surakarta pada tahun 1948? Hari 
bersejarah bagi dunia olahraga di Indonesia ini akhirnya 
ditetapkan oleh pemerintah sebagai Haornas.

Pada perayaan Haornas tahun ini, kami melakukan 
beberapa kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan 
tentunya. Apa saja itu? Pertama, kami diajak untuk 
menyaksikan sejarah Haornas melalui tayangan video 
animasi. Setelah itu, kami bersama-sama menyanyikan 
mars Haornas. Namun, ada yang spesial, nih... karena 
mars tersebut menggunakan video clip kegiatan olahraga 
oleh para guru dan karyawan SD Kristen Petra 12. Wah, 
semangat kami semakin terbakar untuk rutin berolahraga. 
Selanjutnya, kami diajak untuk berolahraga bersama, 
yang dipimpin oleh salah satu guru kami. Wow, segar deh, 
rasanya setelah berolahraga. Tubuh menjadi lebih bugar 
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. 

Kemudian, kami juga diberi penjelasan mengenai 
sejuta manfaat dari rutin berolahraga. Contohnya, daya 
tahan tubuh akan meningkat sehingga tidak mudah sakit, 
khususnya pada masa pandemi saat ini. Selain itu, dengan 
rutin berolahraga, mood kita akan menjadi lebih baik 
dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mahatma Gandhi 
juga pernah berpesan, bahwa harta yang sejati adalah 
kesehatan, bukan emas ataupun perak. Untuk itu, mari 
kita bersama-sama rajin berolahraga. Bagaimana, teman-
teman? Seru, kan... kegiatan perayaan Haornas kami? 
Semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk melakukan 
kegiatan yang baik bagi tubuh kita. Ingat, being healthy is 
happy and wealthy. Salam olahraga!
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Mens sana in corpore sano. Artinya... dalam tubuh 
yang sehat, terdapat jiwa yang kuat.” Teman-
teman, semboyan di atas tidak asing lagi bagi kita 

semua. Semboyan tersebut mengajak kita semua untuk 
hidup sehat. Naah... bagaimana cara hidup sehat? Salah 
satu cara untuk hidup sehat adalah rajin berolahraga. 
Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 
(Haornas) yang kita peringati setiap tanggal 9 September, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 1 melakukan apa, ya....? 
Penasaran? Yuk, kita simak!

Hari Jumat, tanggal 10 September 2021, SD Kristen 
Petra 1 menyelenggarakan kegiatan Senam Ceria Bersama 
secara virtual yang dipandu secara langsung oleh 
seorang instruktur senam. Kegiatan ini diikuti oleh para 
guru, karyawan, serta semua siswa yang mengikutinya 
dari rumah masing-masing. Wah, menyenangkan, 
ya...! Walaupun dalam masa pandemi, kita masih bisa 
melakukan senam dengan sukacita bersama teman-teman  
dan bapak/ibu guru.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, 
menjaga kesehatan, serta menghilangkan kejenuhan 
selama pembelajaran daring selama masa pandemi ini. Jika 
tubuh sehat dan bugar, kemampuan konsentrasi pun akan 
meningkat dan memudahkan dalam beraktivitas sehari-
hari. Hal ini tentunya diimbangi dengan pola makan yang 
sehat dan teratur. Setelah kegiatan selesai, para guru dan 
siswa melanjutkan aktivitas kegiatan pembelajaran seperti 
biasa. Salam sehat, salam olahraga! Tuhan memberkati.

Senam Ceria

 Bersama
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Aku dan Kamu Saling Mengisi

Kegiatan sekolah itu sangat menyenangkan. Begitulah kesanku selama bersekolah 
di SD Kristen Petra 11. Terbukti kegiatan pembelajaran pada hari Rabu, tanggal 
1 September 2021 kali ini, mengajak kami, para siswa, mengidentifikasi peran 

laki-laki atau perempuan sesuai dengan gender. “Anak-anak... menurut kalian, apakah 
memang seorang perempuan itu hanya mampu untuk melakukan tugas rumah 
tangga, sedangkan laki-laki yang bertugas bekerja mencari nafkah untuk keluarga?” 
Pertanyaan ini diajukan oleh ibu guru dalam mengawali pembelajaran pada hari 
ini. Otomatis terdengar jawaban yang beragam dari teman-temanku. 

Mendengar jawaban yang beragam tersebut, ibu guru langsung mengajak 
kami berdiskusi bersama. Diskusi yang kami lakukan membuat kami semakin 
memahami bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-
hari. Ibu guru juga mengajak kami untuk membedakan kegiatan, aksesori, atau 
pakaian apa saja yang bisa dilakukan ataupun dipakai oleh anak laki-laki saja 
atau anak perempuan saja. Kami sangat antusias untuk menjawab dan mengikuti 
pembelajaran hari ini. 

Waaahh... ini menyenangkan, lhoo...! Kami semua aktif mengikuti diskusi 
yang digelar oleh ibu guru. Bahkan pada akhir pembelajaran, ibu guru mengajak 
kami membuat karakter orang dari kertas lipat, sesuai dengan jenis kelamin kami 
masing-masing. Yeesss...! Aku dan teman-teman bersama membuat sebagus mungkin. 
Dan... traraaattaaaa..!!! Bagus, khan?

Kami Adalah Para Juara

Pandemi tidak mematahkan 
semangat para siswa SD Kristen 
Petra 5 untuk mendulang prestasi 

dalam berbagai lomba pendidikan 
dan seni yang diadakan, baik lomba 
di internal Petra maupun luar Petra. 
Beberapa di antaranya adalah lomba 
yang diadakan oleh SMP Kristen Petra 

3 dalam EduFest 2021 dan SMP Kristen 
Petra 4 dalam Art, Science, and Charity 
Event. Para siswa sangat antusias dalam 
mengikuti lomba tersebut dengan 
pendampingan bapak dan ibu guru.

Dalam EduFest 2021 pada tanggal 
20-21 Agustus 2021, ada Solo Vocal 
Competition, Drawing Competition, 
Math Science Competition, dan English 
Speech Competition. Tiap-tiap lomba 

yang berlangsung dalam 
dua babak, diikuti oleh 
lebih dari lima belas 
siswa SD Kristen Petra 
5. Semua pengumuman 
disampaikan melalui akun 
Instagram @smpkpetra3. 
Saat babak penyisihan, siswa 
SD Kristen Petra 5 berhasil 
lolos dalam setiap lomba 
yang menuntut mereka tampil 
mempresentasikan hasil karya 
di depan semua peserta dan 
juri melalui Zoom. Puji syukur 

kepada Tuhan... 
dalam Drawing 
Competition, 
Nathanael 

Giordano 
berhasil 

meraih Juara I, Andres Jonathan 
Tantrawirawan Juara II, Kevin Daud 
Imanuel Juara III, dan Cheryl Nicole 
Juara Harapan I. Dalam Solo Vocal 
Competition, Sinclair Justin G. berhasil 
meraih Juara III dan Juara Favorit. Dalam 
English Speech Competition, Livinia Vesa 
J. berhasil meraih Juara II, dan Juara III 
diraih oleh Maxi Cuanda. 

Untuk Art, Science, and Charity 
Event SMP Kristen Petra 4 yang diadakan 
secara online, hasil pemenang lomba 
diumumkan secara serentak pada 
tanggal 17 September 2021. Sekali lagi, 
ini merupakan kesempatan yang luar 
biasa untuk para siswa mengembangkan 
talenta. Dalam Solo Vocal Competition, 
Vanessa Gwen S. meraih Juara III. Kayla 
Letisha F.S., berhasil meraih Juara I 
dalam Dance Competition. Joanna Avelia 
berhasil meraih Juara III dalam Creative 
Science Experiment Competition. Andres 
Jonathan T. kembali meraih Juara I untuk 
Painting Competition.

Nah... itu adalah beberapa prestasi 
yang berhasil diraih oleh para siswa 
SD Kristen Petra 5. Tentunya kami 
sangat bersyukur kepada Tuhan atas 
penyertaan-Nya kepada para siswa. 
Tuhan sungguh begitu baik.



Hai, sobat 
Gema Petra... 
perkenalkan 

nama saya Galatia. 
Saya duduk di kelas 
VI SD Kristen Petra 
7. Hari Rabu, tanggal 
8 September 2021, saya 
belajar salah satu materi pelajaran IPA 
kelas VI pada Tema V, yaitu tentang 
magnet. Saya memiliki bermacam 
bentuk magnet, yaitu: magnet batang, 
magnet U, magnet silinder, dan magnet 
keping. Hal yang menarik bagi saya 
dalam mempelajari magnet adalah... 
magnet dapat menarik beberapa benda.

Saya sangat penasaran dan 
senang saat di kelas diadakan 
kegiatan mempraktikkan percobaan 
magnet, untuk dapat membuktikan 
macam-macam benda magnetis dan 

Belajar Tentang Magnet

Ilmuwan Kecil

Waaaah... aku sudah tidak sabar! Ini pasti akan menyenangkan. Hari ini 
aku akan menjadi seorang ilmuwan! Pembinaan sains yang diadakan 
oleh sekolah setiap hari Rabu kali ini cukup menarik. Hari Rabu, tanggal 

15 September 2021, aku dan teman-temanku akan melakukan eksperimen tentang 
magnet. Kali ini, kami akan membuat magnet dengan cara elektromagnetik. 

 Kami sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yakni: kawat, baterai, 
dan bolpoin. Bu Susy dengan sabar membimbing kami untuk membuat magnet. 
Kawat dililitkan di bolpoin, dan kedua ujungnya ditempelkan ke dua ujung baterai. 
Kemudian, kami mempraktikkan dengan cara mendekatkan klip kertas dari besi. 
Woooww! Hasilnya, klip tersebut dapat terangkat karena gaya elektromagnet 
yang ditimbulkan dari lilitan kawat yang tersambung dengan baterai. Ternyata 
menyenangkan sekali bisa bereksperimen bersama. Ayo, teman-teman... kalian juga 
bisa melakukan eksperimen meskipun dari rumah. 

 Pembinaan sains sangat menyenangkan untuk kami. Tidak hanya belajar atau 
membaca tentang sains saja, tetapi kami juga melakukan eksperimen. Mungkin 
sekarang kami hanya melakukan eksperimen kecil, namun kelak kami akan 
melakukan eksperimen besar selayaknya ilmuwan. Salam ilmuwan-ilmuwan kecil dari 
SD Kristen Petra 9, ya...!
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nonmagnetis. Benda magnetis adalah 
benda-benda yang dapat ditarik oleh 
magnet, sedangkan benda nonmagnetis 
adalah benda yang tidak dapat ditarik 
oleh magnet. Untuk mengetahui 

apakah benda-benda yang 
saya sediakan termasuk 
benda magnetis atau 
nonmagnetis, langkah-

langkah yang saya lakukan 
adalah:

• Menyiapkan beberapa 
benda-benda, seperti: pensil, 
peniti, jarum, sisir, sendok 

besi, kertas, daun, gunting, 
uang koin pecahan seribu 
rupiah, pisau kecil, kunci 

pintu, dan tutup gelas.
• Membuat daftar prediksi, 
apakah benda-benda tersebut dapat 
ditarik atau tidak oleh magnet.

• Melakukan percobaan sebagai  
pembuktian sifat benda-benda 
tersebut, dengan cara mengambil 
magnet lalu mendekatkan magnet ke 
benda-benda yang tersedia satu per 
satu.

• Mengamati apa yang terjadi, apakah 
benda tersebut termasuk benda 
magnetis atau nonmagnetis.

• Mencatat hasil pengamatan dan 
menyimpulkan.

 Dari percobaan itu, saya 

menemukan bahwa yang termasuk 
benda magnetis (bisa ditarik oleh 
magnet) adalah benda-benda yang 
terbuat dari besi, seperti: peniti, sendok 
besi, gunting, kunci pintu, pisau kecil, 
dan uang koin pecahan seribu rupiah. 
Sedangkan benda berbahan kertas, 
daun, kayu, dan plastik, yang tidak bisa 
ditarik oleh magnet, disebut benda 
nonmagnetis.

Saya juga mempraktikkan sifat 
magnet, yaitu magnet akan saling tolak-
menolak, dengan cara mendekatkan dua 
buah kutub magnet yang sama (kutub 
(S) dan kutub (S)), dan magnet akan 
tarik menarik, dengan mendekatkan 
dua buah kutub magnet yang berbeda 
(kutub (U) dan kutub (S)). Selain itu, 
saya juga mencoba gaya magnet yang 
dapat menembus benda-benda tertentu. 
Caranya dengan meletakkan beberapa 
jarum jahit di atas meja kaca, kemudian 
di bawah meja kaca tersebut didekatkan 
sebatang magnet yang digerak-gerakkan 
di posisi jarum jahit. Yang terjadi, jarum 
jahit akan bergeser-geser mengikuti arah 
magnet yang digerakkan dari bawah 
kaca.

Demikian hasil percobaan magnet 
yang dapat saya sampaikan. Semoga 
bermanfaat untuk pengetahuan kita 
bersama. Sampai jumpa, sobat Gema 
Petra! Tuhan memberkati.



Shape Your Creativity, Be Impactful

Hai, semua! Apa kabar? Semoga 
kalian sehat-sehat, yaaa! Ada 
kabar gembira, nih! Kemarin pada 

tanggal 4 September 2021, Summer 
Fest SMP Kristen Petra 1 hadir kembali, 
lho...! Petra 1 Summer Fest hadir untuk 
memberi fasilitas bagi seluruh siswa 
SD dalam menampilkan bakat dan 
mengasah kemampuan mereka dalam 
berbagai lomba. Petra 1 Summer Fest 
pada tahun ini mengambil tema “Shape 
Your Creativity, Be Impactful”. Lomba-
lomba yang dihadirkan, antara lain: 
English Story Telling, Maths & Science, 
Solo Vocal, dan ART. 

Sekalipun acara Summer Fest 
dilangsungkan secara online seperti 
tahun lalu, hal itu tidak mengurangi 
keceriaan dan semangat tim SMP Kristen 
Petra 1 untuk menyambut para peserta 
yang hadir dari Sabang sampai Merauke. 
Dengan dipandu oleh MC, acara Summer 

Fest dimulai tepat pukul 08.00 WIB, 
dengan diawali doa bersama. 
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Apakah kalian tahu bahwa pada setiap tanggal 14 
September kita memperingati hari apa? Ya, benar! 
Kita memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. 

Untuk memperingati hari tersebut pada tanggal 14 
September 2021, SD Kristen Petra 13 mengadakan Library 
Virtual Tour ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
yang berada di Jakarta Pusat, dan letaknya berseberangan 
langsung dengan Monumen Nasional (Monas). Pada saat 
istirahat, kami diajak untuk menonton bersama video 
mengenai profil Perpusnas yang sudah dipersiapkan 
oleh pustakawan kami. Wah, ternyata Perpusnas keren 
banget, teman-teman...! Karena memiliki 24 lantai 
dan menjadi perpustakaan nasional tertinggi di dunia. 

Layanan yang mereka sediakan juga beragam. 
Ada layanan baca umum, layanan anak, layanan 
lansia dan disabilitas, layanan koleksi buku langka, 
layanan nusantara, dan masih banyak lagi. Melalui 
acara ini, kami memiliki pengetahuan dan wawasan 
baru mengenai Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia, yang memacu kami untuk semakin giat 
dalam membaca buku dan berkunjung ke website 
perpustakaan kami. Salam literasi!

Hari Kunjung
Perpustakaan

Setelah itu, dilanjutkan sambutan 
dari kepala sekolah yang memberikan 
semangat bagi peserta. Nah... agar 
lebih semangat, para peserta diajak 
untuk menyaksikan penampilan dan 
hasil karya siswa SMP Kristen Petra 1. 
Pada pukul 09.00 WIB, perlombaan pun 
dilangsungkan di room masing-masing. 

Oh, iya… untuk para peserta yang 
tidak masuk ke babak selanjutnya, tentu 
tetap diberikan fasilitas, yaaa...! Mereka 
mendapat tayangan video mengenai 
pembentukan karakter, video mengenai 
organisasi sekolah, dan virtual tour SMP 
Kristen Petra 1, serta ada pembagian 
suvenir bagi yang beruntung. 

Acara Summer Fest tidak berhenti 
di perlombaan saja. Setelah istirahat 
selesai, kegiatan dilanjutkan dengan 
special performance secara live. 
Tentunya performance tersebut menarik 
dan mengajak peserta untuk mengenal 
program collaborative learning di SMP 
Kristen Petra 1. Apa itu collaborative 

learning? Collaborative 
learning adalah serangkaian 
kegiatan yang tidak hanya 
mencakup satu mata 

pelajaran saja, tetapi 
dikolaborasikan dengan 
mata pelajaran yang 
lainnya. Sehingga... 
penugasannya tidak 

memberatkan siswa, karena satu 
kegiatan bisa untuk pengambilan nilai 
beberapa mata pelajaran. Wow... 
menarik, bukan? Untuk performance 
yang pertama, yaitu eksperimen 
sederhana Kromatografi yang bisa 
diikuti oleh perserta dari rumah masing-
masing. Yang kedua, yaitu Workout From 
Home. Antusiasme dari para peserta 
begitu terlihat, saat mengikuti kegiatan 
eksperimen dengan saksama. Bahkan, 
guru dan orang tua pendamping juga 
mengikuti Workout From Home dengan 
penuh sukacita.

Setelah special performance 
secara live selesai. Kegiatan Summer 
Fest diakhiri dengan pengumuman 
pemenang setiap lomba, dan ditutup 
dalam doa. Puji, Tuhan... acara Summer 
Fest berjalan dengan lancar. Sampai 
jumpa di acara selanjutnya, yaaa...!! 
Tuhan Yesus memberkati.



Puji Tuhan! Atas seizin Tuhan, tim 
kami, Nelson, Calvin, dan Austin 
dari SMP Kristen Petra 5, berhasil 

meraih juara pertama dalam ajang 
Smatraga Entrepreneurship Competition 
(SEC) 2021 pada bulan September 
yang lalu. Hal ini sungguh tak terduga, 
mengingat semua siswa Petra sangat 
kompetitif dan mayoritas peserta di atas 
kelas VII. Pada awalnya kami pun tidak 
begitu yakin akan menjadi juara dalam 
lomba ini. Tetapi kami tetap percaya, 
bahwa dengan niat, kerja sama, dan 
penyertaan Tuhan, apa pun dapat terjadi 
sesuai dengan kehendak-Nya.

Pada awalnya kami mendapat 
info dari wali kelas kalau akan 
diadakan lomba entrepreneurship 
di SMA Kristen Petra 3. Oleh karena 
ketertarikan kami akan bisnis dan 
ekonomi, kami pun mendaftarkan diri 
dengan harapan akan mendapatkan 
pengalaman yang sangat berguna. 
Kami pun langsung mempelajari cara 
membuat produk hingga membuat 
rancangan bisnisnya lewat internet. 
Setiap hari, kami menghabiskan 
empat jam untuk mempelajarinya 
hingga technical meeting diadakan, 
yang diikuti dengan bimbingan dari 
guru pendamping. Setelah technical 
meeting, kami langsung berdiskusi untuk 
merencanakan produk apa yang akan 
kami buat, yang sesuai dengan kriteria 
dari panitia, yaitu olahan dari bahan 
kelapa muda dan memiliki nilai jual yang 
menguntungkan. Kami pun sepakat 
bahwa akan membuat minuman.

 Pada hari kedua, kami mencari 
referensi minuman yang anti-
mainstream dan sesuai dengan kriteria. 
Kami lalu punya ide untuk membuat 
es jeruk kelapa muda dengan daging 
kelapa, selasih, dan nata de coco. Pada 
hari ketiga, kami mencari ide untuk 
proses video yang akan kami buat. Kami 
berinisiatif untuk bertemu, mengingat 
waktu yang diberikan juga tidak banyak 
dan muncul masalah mencari tempat 

Spirit of
Young Entrepreneurs

untuk shooting. Akhirnya Calvin punya 
usul. “Kita shooting di tempat dekat 
rumahku saja pas Sabtu sore,” ujar 
Calvin. Kami setuju, lalu membuat daftar 
alat, bahan, dan biaya yang diperlukan. 

Pada hari keempat, kami membahas 
mengenai nama produk, logo, dan ide 
bisnis yang akan kami bahas dalam 
video. Kami mendapat saran untuk 
memilih nama menggunakan bahasa 
Korea, dengan pertimbangan tingkat 
popularitasnya, serta kemudahan untuk 
mengingat dan menyebutkan namanya. 
Sehingga, kami menggunakan nama 
“Kolenji” yang diambil dari kata kelapa 
dan jeruk dalam bahasa Korea. Langsung 
saja kami buat logonya. 

Akhirnya kami bertemu pada hari 
Sabtu dan langsung melakukan shooting 
dengan waktu hanya empat 
jam, yang kami gunakan 
dengan sebaik mungkin. 
Singkat cerita, hari Senin 
mulai proses editing. Proses 
ini tidak mudah dan perlu 
mengorbankan waktu dan 
perangkat yang digunakan.

Tiba hari-H lomba 
virtual rally games, kami 
mengikuti permainan 
mulai dari pos I hingga pos 
IV. Permainan mulai dari 
menebak entrepreneur 
dan merek barang hingga 
hal-hal mengenai sekolah, 
kami lewati tanpa keluh 
kesah meskipun ada 
kendala koneksi saat rally 
games. 

Saat pengumuman... sungguh tak 
terduga, tim kami Juara I. Jujur, soal 
pencapaian ini kami sebenarnya hanya 
bisa berharap saja karena adanya 
kendala koneksi saat rally games dan 
peserta yang sangat kompetitif. Lewat 
pengalaman ini kami bisa belajar, bahwa 
seorang pengusaha itu harus kritis, terus 
berjuang, dan memiliki mental yang 
tinggi. Kami juga belajar bahwa dengan 
niat, tekad, dan iman kepada Tuhan, 
semua dapat terjadi layaknya ungkapan 
“usaha tidak pernah mengkhianati 
hasil”. Kami tentu sangat puas dengan 
pengalaman yang kami dapatkan ini. If 
we can do it, you can too. Ini pengalaman 
kami. Terima kasih. 

oleh: Nelson
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Acitya C-Fest 2021:
Travel around the World

October is a special month for 
Acityans. There are many events 
in that month, one of them is 

Acitya Cultural Fest or C-Fest. It is an 
event where Petra Acitya JHS students 
learn about international cultures and 
enjoy their friends’ virtual performing 
arts. In Acitya C-Fest 2021, Acityans 
were going on an adventure with 
Christo, a grade VIII student of Petra 
Acitya. They were traveling virtually to 
several countries in the world. Their 
destinations were China, Canada, South 
Korea, and Indonesia. This journey took 
four days which started on October 11, 
2021, in China. Then, they continued 
their journey to Canada on the next day 
and South Korea on the following day. 
Finally, they returned to Indonesia on 
October 14, 2021. In every destination, 
Christo met some new friends who 
helped him finish the mission of learning 
the traditional and unique cultures of 
the country that he went to.    

On the first day, Christo met Ms. 
Bertha and Lao Shi Ai Ling. They learned 
Chinese cultures, such as the history 
of rice dumplings or 粽子 and Chinese 
calligraphy. Acityans also joined the 
Chinese Papercraft Workshop where 
they created some creative papercrafts. 
After learning Chinese culture, Christo 
and Acityans were challenged to 
introduce some Indonesian culture to 
Ms. Bertha and Lao Shi Ai Ling. Thus, 

Christo asked Ms. Venta for help. Ms. 
Venta invited them to Acityans Cultural 
Performance to enjoy the group 
performances that show some cultures 
of the island of Sumatra.

On the second day, Christo and 
Acityans moved to Canada and met 
Johnathan Wijaya. They learned the 
unique Canadian culture presented 
by Johnathan Wijaya and Cherrylin 
Aurelia. They also learned culture shock 
experienced by Ms. Melinda R. Buck, a 
Canadian who has lived several years in 
Indonesia from the podcast presented 
by Charlene Elisabeth and Jason 
Aldrich. After that, Christo and Acityans 
introduced Indonesian culture to them 
through Acityans Cultural Performance 
by the groups from Java Island. 

On the third day, Christo and 
Acityans went to South Korea. They 
learned Korean culture from Carmel 
Melosa’s podcast with Ms. Asri and Ms. 
Rhesma, an Indonesian entrepreneur 
who is living in Korea. Then, they 
continued their journey to 63 Building 
(63빌딩), a skyscraper in Seoul, 
and enjoyed the virtual tour to the 
Aquarium and Art Gallery in that 
building. In exchange, Christo and 
Acityans invited them to Acityans 
Cultural Performance by the groups 
who performed the cultures 
from Kalimantan, Bali, and Nusa 
Tenggara islands.

On the last day, Christo 
could finally go back to 
Indonesia. Even though 
he had a great experience 
learning the other countries’ 
cultures, he was reminded 
to be humble 

and diligent through the puppet show 
near his house. Then, they continued 
watching the final Acityans Cultural 
Performance by the Maluku Islands, 
Papua, and Sulawesi groups. 

Finally, Acitya C-Fest was completed 
by the announcement of the winners 
of C-Fest competitions that were held 
prior to D-Day. Acityans were given 
some options to participate in several 
competitions related to the countries in 
C-Fest. There were the Chinese Tik Tok 
Challenge, Show and Tell Competition, 
Korean Photography Contest, Korean 
Calligraphy Competition, Lettering 
Aksara Jawa Competition, and Berbalas 
Pantun Competition. The Cultural 
Festival looked merrier as Acityans were 
wearing different costumes and virtual 
backgrounds according to the theme. 
Acityans were really enjoying this series 
of events since they could learn about 
some cultures around the world while 
having fun.  
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Asesmen
Nasional
Berbasis Komputer

Belum di 

Posisi
Pertama

Tertarik namun ragu. Mungkin itu adalah kata-kata yang cocok untuk 
menggambarkan perasaanku waktu itu. Hai, semuanya! Perkenalkan namaku 
Zheos dari SMP Kristen Petra 5. Sinlui Hot Solo Vocal Competition yang 

berlangsung pada tanggal 1 September 2021, adalah lomba menyanyi pertamaku. 
Bagaimana aku bisa mengikuti lomba ini? Awalnya aku diajak oleh temanku, Gracia, 
untuk ikut lomba ini. “Alasan yang buat aku mau ikut SHSVC adalah karena emang 
dari awal aku udah tertarik sama lomba ini, dan kebetulan juga aku punya hobi di 
bidang menyanyi,” ujar Gracia saat kutanya alasannya mengikuti lomba SHSVC.

“Fly Me to the Moon” adalah lagu yang kubawakan. Lagu ciptaan Frank Sinatra 
mengenai seseorang yang sedang mengalami perasaan bergejolak ketika jatuh cinta, 
yang mana menurutku cukup relate dengan teman-teman di generasiku sekarang. 
Kalau Gracia, dia menyanyikan lagu “Rise Up”. Lagu tentang kepedihan akibat 
amukan alam, keikhlasan menerima keadaan, dan semangat bangkit kembali bagi 
para korban gempa. Dia memilih lagu ini karena merupakan salah satu lagu yang 
sudah dia kuasai. Waktu itu sudah dekat dengan batas pengumpulan lagu, sehingga 
yang terpikir dalam benaknya hanyalah lagu ciptaan Andra Day ini.

Kami menunggu selama kurang lebih lima hari untuk bisa melihat pengumuman 
penilaian para juri, yang sedianya ditampilkan melalui video live YouTube. Untuk 
medali dibagi menjadi tiga, bronze, silver, dan gold. Peraih medali gold adalah 
peserta yang akan menuju ke grand final. Saat pengumuman, ternyata dari 
kami berdua tidak ada yang masuk ke grand final. Kami hanya meraih medali 
silver. Kami tidak boleh down dengan hasil ini, tetapi menjadikan pengalaman ini 
sebagai introspeksi dan motivasi untuk lomba-lomba ke depannya. Kita harus bisa 

mengambil sisi positif dari semua kejadian yang kita alami. Kami mendapat 
pengalaman dan juga teman baru. Semoga berikutnya kami bisa mendapatkan 
hasil yang jauh lebih baik lagi. Seperti judul yang telah saya pilih, menggunakan 
kata “belum”. Artinya bukan kami berhenti di sini dan tidak mendapatkan 
juara pertama, melainkan kami akan tetap berjuang meraih juara pertama 
pada masa-masa mendatang. Demikian cerita singkatku mengenai lombaku 
di SHSVC. Semoga kita semua bisa terus semangat dan termotivasi untuk 
berjuang, ya! Tuhan memberkati kita semua.

ANBK 2021 dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan September 2021. Apa itu 
ANBK? ANBK yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. ANBK digunakan 
sebagai pengganti UNBK, dan untuk penilaian terhadap mutu yang dimiliki 

oleh satuan pendidikan atau sekolah. ANBK sendiri dilakukan di setiap jenjang 
sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA/SMK/sederajat. Berbeda dengan UNBK, ANBK 
diperuntukkan untuk peserta didik yang berada di kelas V SD, VIII SMP, dan XI SMA.

ANBK memiliki tiga komponen atau tiga bagian jenis yang akan dikerjakan oleh 
peserta didik. Pertama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mencakup 
untuk mengasah kognitif peserta didik karena terdiri atas literasi membaca dan 
numerasi. Kedua, yaitu Survei Karakter yang mengukur sikap, nilai-nilai yang 
nonkognitif. Ketiga, yaitu Survei Lingkungan Belajar yang digunakan untuk mengukur 
suasana dan kualitas pembelajaran. Peserta ANBK tidak dipilihkan oleh sekolah, 
tetapi dipilihkan langsung oleh dinas dan dipilih secara acak; dipilih 45 murid untuk 
jenjang SMA/SMK di satuan pendidikan.

SMA Kristen Petra 4 melaksanakan ANBK pada tanggal 29-30 September 2021, 
yang dilaksanakan secara semidaring (setengah daring). Peserta didik tetap datang ke 
sekolah untuk ikut ANBK, tetapi menggunakan media daring untuk pengerjaannya. 
Peserta didik SMA Kristen Petra 4 yang terpilih untuk mengikuti ANBK ada sekitar 
empat puluh peserta didik yang terpilih secara acak dari kelas XI IPA dan XI IPS. 

Sebelum kegiatan terlaksana, tentunya ada geladi bersih sebagai persiapan. 
Geladi bersih ANBK SMA Kristen Petra 4 dilaksanakan pada tanggal 8-9 September 
2021, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari mencuci 
tangan ketika tiba di sekolah, menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang 
lainnya, hingga pembagian ruang peserta agar tidak berkerumun. Pelaksanaan geladi 
bersih ini diupayakan agar peserta didik yang mengikuti ANBK dapat mempersiapkan 
diri dengan baik, bisa mengetahui arahan yang diberikan oleh bapak/ibu guru 
pengawas dan proktor. 

Puji Tuhan, kegiatan ANBK di SMA Kristen Petra 4 berjalan dengan lancar. 
Dengan begitu, tentu juga turut membawa nama baik sekolah. Salam!
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Statistics
Competition 2021

Menurut sebagian besar siswa, 
ilmu tentang data atau 
statistika merupakan salah satu 

momok semasa sekolah. Ilmu yang erat 
dengan angka ini, dinilai membutuhkan 
keahlian khusus untuk dapat 
memahaminya. Namun, kegiatan yang 
kami ikuti kali ini seakan mematahkan 
stereotip tersebut. 

Saya, dan teman saya, Eunika, 
mengikuti acara Statistics Competition 
(STATION) yang diselenggarakan oleh 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(ITS) selama empat hari. Hari pertama, 
tanggal 21 Agustus 2021, kami 
disambut dengan Webinar Pengenalan 
Departemen Statistika ITS sekaligus 
testimoni dunia statistika dari alumnus. 
Penyampaian yang menarik, membuat 
kami antusias mendengarkan paparan 
materi. Acara dilanjutkan dengan 
technical meeting untuk persiapan 
penyisihan. 

Seminggu kemudian, barulah babak 

penyisihan dimulai. 
Bermodal gawai, kami 
mengerjakan seratus soal 
pilihan ganda. Sebagian 
besar soal dapat kami 
kerjakan dengan baik. 
Waktu berjalan sangat 
lambat, rasanya tak sabar 
menunggu pengumuman. 
Bersyukur bahwa kami dinyatakan 
berhasil lolos ke babak semifinal. 

Semifinal diadakan pada hari 
Sabtu, tanggal 11 September 2021. 
Menurut saya, babak semifinal ini 
menggunakan mekanisme yang unik. 
Pertama, kami mengerjakan dua puluh 
soal uraian, lalu pada tahap selanjutnya, 
kami diperbolehkan menggunakan 
poin dari uraian ditambah pinjaman 
dari panitia untuk membeli soal. Kami 
sudah merencanakan strategi untuk 
ini. Ternyata, strategi ini berhasil 
mengantarkan kami menuju ke babak 
final.

Esoknya, babak final yang tak 
kalah seru dimulai. Kami diharuskan 
melengkapi dan membuat visualisasi 
data menggunakan Microsoft Excel. 
Kami diberikan kasus untuk mendata 
kondisi masyarakat di beberapa 
kabupaten. Berkat belajar bersama 
beberapa kali, kami lolos dan dapat 
melanjutkan perjuangan kami ke babak 
terakhir. 

Pada babak grand final, kami 
berdua seakan menjadi konsultan. 
Kami dihadapkan dengan studi kasus 
mengenai UMKM di Indonesia. Kami 

juga diberikan seribu dataset untuk 
diolah. Setelah itu, kami mendapat 
kesempatan untuk mempresentasikan 
karya kami di hadapan para juri, serta 
menjawab pertanyaan yang diberikan. 
Entah beruntung atau tidak, kami 
mendapat giliran pertama untuk 
presentasi. Kami berusaha menutupi 
persiapan yang serbaterbatas dengan 
rasa percaya diri dan berserah akan 
penyertaan Tuhan.

Satu hal yang tak pernah terpikir 
sebelumnya, kami meraih Juara III. 
Kompetisi kali ini menjadi sebuah refleksi 
bagi saya personal. Saya menyadari 
pentingnya kerja sama dalam sebuah 
tim, serta perlunya rasa percaya diri 
diikuti sikap yang mau berserah atas 
campur tangan Tuhan.

Sebuah pengalaman baru untuk 
saya, bermain data rupanya seru juga. 
Tidak cukup hanya pintar menghitung 
untuk mengolah data, namun juga 
diperlukan ketelitian dan kemampuan 
analisis. Jadi, jangan takut untuk 
menggeluti statistika!

oleh: William Suryo Goey
SMA Kristen Petra 5
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OLKIM Unesa adalah lomba 
tahunan di bidang kimia tingkat 
nasional yang diadakan oleh 

Universitas Negeri Surabaya. Kali ini, 
lomba diselenggarakan dengan tajuk 
“Enhance Your Intelligence and Show the 
Ability to be a Great Chemist with OLKIM 
Unesa 2021”. Puji Tuhan, kelompok kami 
yang terdiri atas Kevin Lius Bong (XI 
IPA-2) dan Kendrick Lius bong (X IPA-2) 
mewakili SMA Kristen Petra 1, berhasil 
meraih Juara I dalam lomba ini.

Lomba ini terdiri atas babak 
penyisihan, semifinal, dan final. 
Penyisihan diadakan pada tanggal 12 
September 2021, semifinal pada tanggal 

Enhance Your Intelligence & Show the Ability

to be a Great Chemist
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26 September 2021, 
dan final diadakan 
pada tanggal 10 
Oktober 2021. 
Babak penyisihan 
dan semifinal 
dilaksanakan secara 
daring atau online, 
sedangkan babak 
final dilaksanakan 
secara offline. Babak 
penyisihan diadakan 
dengan mengerjakan 
lima puluh soal 
pilihan ganda. Pada 
babak semifinal, 
kami mengerjakan 
lima soal uraian. 
Sedangkan pada 
babak final, kami 
mengerjakan 
berbagai soal uraian 
dan melakukan 
praktikum. 

Nah... dalam 
babak final ini, 
tantangan yang 
kami hadapi 

semakin sulit. 
Babak pertama dari tahap final adalah 
babak praktikum. Kami diharuskan 
mengambil undian untuk menentukan 
jenis praktikum yang harus kami 
lakukan. Kelompok kami mendapatkan 
praktikum tentang penentuan unsur 
dalam senyawa asetaminofen. Setelah 
melakukan praktikum itu, kami 
dipersilakan mempresentasikan hasil 
praktikum dan menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh juri. 

Masih dalam proses final, kami 
lanjut ke babak tebak konsep. Pada 
babak ini, kami diharuskan menjawab 
dua pertanyaan wajib dan beberapa 
pertanyaan yang merupakan pertanyaan 
lemparan. Kemudian kami mengikuti 

babak 
estafet, 
yang mana 
peraturannya 
adalah 
kami diharuskan menghitung secara 
bergantian. Di luar poin babak 
praktikum, poin babak tebak konsep dan 
estafet yang kami peroleh adalah minus. 

Di titik ini kami tidak menyerah. 
Kami melanjutkan ke babak adu cepat 
bertingkat. Pada babak ini, kami perlu 
adu cepat dalam menjawab pertanyaan 
yang diberikan. Pertanyaan yang 
diberikan berjumlah sepuluh nomor, 
dengan ketentuan setiap nomor nilainya 
bertambah sepuluh dan terdapat sistem 
minus jika salah. Kami pun berhasil lebih 
cepat menjawab dengan benar, dan 
mulai mengumpulkan banyak poin. 

Setelah itu pada babak pertaruhan 
nilai, kami diharuskan mempertaruhkan 
setengah dari keseluruhan poin kami 
dan menjawab soal yang diberikan. 
Hasilnya, tidak ada satu kelompok pun 
yang dapat menjawab soal taruhan 
ini dengan benar. Hasil nilai langsung 
diumumkan setelah babak ini, dan puji 
Tuhan kami berhasil meraih Juara I.

Kami bersyukur atas penyertaan 
Tuhan sehingga kami dapat mengikuti 
lomba ini dengan baik. Dan tidak lupa, 
kami mengucapkan terima kasih atas 
dukungan keluarga besar SMA Kristen 
Petra 1, orang tua, dan teman-teman. 
Pesan kami adalah jangan pernah 
putus asa, tetap semangat, selalu 
mengandalkan Tuhan jika mengalami 
kegagalan, karena kegagalan adalah 
risiko dari setiap upaya menuju 
kesuksesan. Jika kita takut dan terus 
menghindari kegagalan, itu sama saja 
kita tidak akan mencapai kesuksesan. 
Amin.

oleh: Kendrick Lius bong



Create the Spirit of
Young Entrepreneurs

Smatraga Entrepreneurship Competition atau sering 
disingkat SEC merupakan kegiatan kompetisi tahunan 
yang diadakan oleh SMA Kristen Petra 3. Tahun ini adalah 

tahun kelima pelaksanaan SEC. Namun dikarenakan adanya 
pandemi COVID-19, pelaksanaan pada dua tahun terakhir 
dilakukan secara daring. Hal tersebut tidak mengurangi 
antusiasme para siswa SMP untuk mengikuti kompetisi 
ini, terbukti dengan jumlah peserta yang mendaftar, yaitu 
mencapai empat puluh tim yang mana satu tim terdiri atas tiga 
peserta, dari delapan SMP di Jawa timur dan Jawa Tengah.

SEC 2021 kali ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Simple 
Business Plan Idea dan Rally Games. Pada Simple Business Plan 
Idea, para peserta diberi waktu satu minggu untuk mengolah 
makanan atau minuman dengan bahan dasar yang ditentukan 
oleh panitia. Mereka harus menunjukkan dan menjelaskan 
bahan yang dipakai, proses pembuatan, target pasar, dan 
harga jual dalam sebuah video yang diunggah ke akun 
Instagram peserta masing-masing.

Hasilnya sungguh luar biasa. Para peserta, walaupun 
masih SMP, mampu menampilkan berbagai produk olahan 
yang sangat kreatif dengan kemasan yang menarik. Mulai dari 
coco jelly, keripik, dessert box, hingga minuman kesehatan. 
Dick Derian, salah satu juri yang merupakan seorang chef dan 
entrepreneur, dibuat kagum dengan hasil karya para peserta.

Pada tanggal 11 September 2021, pukul 07.30, peserta 
mengikuti bagian kedua dari SEC 2021, yaitu Rally Games. 
Mereka diharuskan menyelesaikan tantangan di setiap pos. 
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Ada empat pos yang harus mereka selesaikan, antara lain: How 
Entrepreneural are You?, Mysterious Box, Catch Me if You Can, 
dan Flip the Card.  

Rally Games berakhir pada pukul 11.00. Pemenang 
ditentukan dari hasil penilaian Simple Business Plan Idea dan 
Rally Games. Juara I diraih oleh Tim D10 (SMP Kristen Petra 
5), Juara II oleh Tim A08 (SMP Satya Wacana Salatiga), Juara III 
oleh Tim C02 (SMP Citra Berkat), Juara Harapan I oleh Tim C03 
(SMP Kristen Petra 3), dan Juara Harapan II oleh Tim D01 (SMP 
Kristen Petra 4). Selamat kepada para pemenang! Bagi teman-
teman SMP... yuk, ikut SEC 2022 dan tunjukkan potensimu! 
Salam entrepreneur!

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas
SMP-SMA/SMK PPPK Petra

Terkait dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 
(Inmendagri) No. 35/2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, 
Level 2, COVID-19 di wilayah Jawa-Bali, Surabaya masuk 

di level 3 sehingga sekolah diperbolehkan melaksanakan PTM 
secara terbatas dengan kapasitas siswa maksimal 50%. Meski 
demikian, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pelonggaran ini 
melalui kebijakan sendiri dengan kapasitas maksimal 25%, 
yang mana uji coba PTM akan dilakukan secara bertahap. 
PPPK Petra yang menjadi salah satu dari sekian sekolah swasta 
di Surabaya-Sidoarjo, menyambut baik berita ini dengan 
turut melaksanakan PTM terbatas bagi siswa jenjang SMP-
SMA/SMK yang dimulai pada tanggal 4 Oktober 2021 lalu. 
Segala persiapan untuk pelaksanaannya tentu diperhatikan 
dengan baik, mulai dari survei kesediaan orang tua siswa 
untuk dilaksanakannya PTM, pemilihan siswa yang bisa ikut 
PTM (sudah vaksin 2x), pengisian form kuesioner kesehatan 
sebelum datang ke sekolah, pembuatan jadwal agar sesuai 
dengan kuota/kapasitas, perencanaan sistem hybrid (sebagian 
offline, sebagian online), hingga penerapan protokol kesehatan 
yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai.



Pada saat liburan kenaikan kelas, 
saya melihat brosur tentang IJA 
(Internasional Joint Activity) yang 

diselenggarakan oleh Shibaura Institute 
of Technology (SIT) Jepang bersama 
dengan Jurusan Teknik Kimia-Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya (JTK-
UKWMS), National Taiwan University of 
Science and Technology (Taiwan Tech/
NTUST, Taiwan), dan Osaka Institute of 
Technology (OIT) Jepang. Karena pada 
saat itu saya tertarik dengan bidang 
kimia, akhirnya saya memutuskan 
untuk mencoba mendaftar. Setelah 
mendaftar, saya menerima e-mail bahwa 
saya diterima untuk mengikuti kegiatan 
tersebut. 

IJA SIT 2021 ini berlangsung selama 
enam minggu, mulai tanggal 24 Juli 
2021 hingga 4 September 2021. Event 
ini diikuti oleh 51 mahasiswa dari empat 
universitas (Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, National Taiwan 
University of Science and Technology, 
Osaka Institute of Technology, dan 
Shibaura Institute of Technology) serta 
sembilan SMA di Indonesia dan Jepang 
(Shibaura Institute of Technology 
Kashiwa High School, SMA IPH 
East, SMA JAC Surabaya. SMA 
Kristen Petra 2, SMA Regina Pacis 
Surakarta, SMA Taruna Nusa Harapan 
Mojokerto, SMA VITA, SMA Kolese 
Loyola Semarang, dan SMA Sedes 
Sapientiae Semarang).

Oleh karena itu saat pertama 
kali masuk ruang Zoom, saya 
langsung bertemu dengan banyak 
teman baru. Pada awal kegiatan, 
Profesor Yoshimi menjelaskan bahwa 
kami akan dibagi menjadi beberapa 
kelompok dan membuat project video 
chemical fun video. Bersama dengan 

teman-teman baru, kami akan belajar 
dan bereksperimen sesuai dengan 
tema yang diangkat, yaitu “Creating 
Fun Chemistry Experiment”.

Seminggu kemudian, kami 
dibagi menjadi beberapa kelompok, 
dan saya pun masuk ke kelompok 
Nernst. Kelompok Nernst terdiri 
atas 2 mahasiswa dari Indonesia, 2 
mahasiswa dari Jepang, dan juga 3 
siswa SMA (2 siswa dari Indonesia 
dan 1 siswa dari Jepang). Edward 
Hartman Ernest (WMSCU), Tammy 

Laysandra (WMSCU), Yuma Ozawa (SIT), 
Tatsuro Yoshida (OIT), Celine Emily 
Wijaya (SMA Kristen Petra 2), Nicholas 
Owen Handoko (SMA Sedes Sapientiae 
Semarang), dan Yutsuki Nomura (SIT 
Kashiwa High School). Pada awalnya 
kami hanya berkenalan terlebih dahulu, 
lalu kami segera memikirkan ide untuk 
project tersebut. 

Pada minggu berikutnya, kami 
mempresentasikan rencana kami 
pada project video chemical fun video. 
Kami diberi waktu tiga minggu untuk 
melakukan percobaan itu dan membuat 
video, lalu mengunggahnya ke YouTube. 
Project yang kami buat adalah chemical 
traffic light. Untuk isi videonya, berisi 
percobaan yang kami lakukan dan 
bahan-bahan yang kami butuhkan. 

Chemical traffic light adalah 
percobaan yang melibatkan perubahan 
warna dengan indikator indigo carmine 
dalam larutan alkali glukosa. Larutan 
alkali glukosa dituangkan ke dalam 
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larutan nila carmine, dan kami bisa 
mengamati perubahan warna secara 
bertahap: biru – hijau – merah – 
kuning. Awalnya, larutan yang diwarnai 
oleh nila carmine (biru) dioksidasi oleh 
oksigen di udara menjadi warna hijau 
ini adalah warna bentuk teroksidasinya. 
Ketika larutan hijau dibiarkan, glukosa 
mulai mereduksi nila carmine. Pertama 
menjadi merah, kemudian menjadi 
kuning. Jika kami mengguncang larutan 
dan bercampur dengan udara, oksigen 
sekali lagi mengoksidasi ke hijau.

Setelah semua rangkaian kegiatan 
selesai, tibalah saat pengumuman 
pada tanggal 4 September 2021, dalam 
Closing and Awarding Ceremony. Acara 
penutup ini diawali dengan beberapa 
sesi games dan presentasi seru oleh 
mahasiswa dari tiap-tiap universitas, 
sebelum masuk sesi pemberian 
penghargaan untuk para pemenang. 
Dan ternyata... kelompok kami 
menyabet penghargaan emas, baik 
kategori pemenang yang dipilih oleh 
penyelenggara dan evaluasi internal 
maupun kategori pemenang yang 
dipilih oleh siswa/siswi SMA. 

Selain mendapatkan ilmu baru, 
saya juga mendapatkan banyak teman 
baru dari event ini. Saya berterima 
kasih atas kesempatan yang telah 
diberikan serta bimbingan bapak dan 
ibu guru. Terima kasih.

oleh: Celine Emily Wijaya



Sering kali sesuatu terjadi diawali dari sebuah impian. 
Dan impian yang dibangun dengan mata terbuka, dapat 
menjadi motivasi untuk menjadi cita-cita. Saat itu 

dikerjakan, entah bagaimana, selalu ada jalan yang terbuka 
untuk menuju ke sana. Mungkin itu sebabnya, saya melaluinya. 
Saat perayaan ultah ke-16 pada tahun 2021, sebelum lilin 
kue tart ditiup, keluarga mengatakan, “Ayo, make a wish!“ 
Saya pun mengatakan kepada mereka, “Aku ingin meraih gold 
medal di event international chemistry olympiad, di masa 
SMA.” Mama langsung memelukku, dia membisikkan sebuah 
doa di telingaku, “Mama mendoakan kamu berhasil….” Saya 
masih ingat, semua bertepuk tangan dan memberikan support 
keyakinan pada apa yang saya ucapkan barusan.

Perkenalkan, nama saya Thomas Sidarta Setio kelas XI IPA 
5 dari SMA Kristen Petra 2. Saya ingin berbagi pengalaman 
dalam mengikuti lomba penelitian internasional dengan nama 
World Applied Chemistry Olympiad (WAChO). Lomba ini 
diselenggarakan oleh Indonesian Scientific Society (ISS) secara 
daring, dan diikuti oleh para peserta dari 21 negara. Tahun 
2021 merupakan tahun pertama WAChO diselenggarakan. 
Meski kali pertama, lomba ini tetap saja memberikan 
pengalaman yang tidak terlupakan. Dikarenakan lomba ini 
tidak dilaksanakan secara luring, penelitian yang diambil pun 
dilakukan secara daring.

Olimpiade ini diawali pada tanggal 28 Agustus 2021 
hingga 28 September 2021, dengan melakukan investigasi 
atau penyisihan dan pembuatan makalah penelitian ilmiah 
menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, diikuti dengan 
babak final yaitu pada tanggal 5-6 Oktober 2021, dengan 
pengawasan via Zoom. Pada babak penyisihan, para peserta 
diberi tema penelitian, yaitu Microbial Fuel Cell (MFC). 
Teknologi MFC ini akan dimodifikasi menurut peneliti masing-
masing. Saya mengambil judul “Performance of Algae and 
Cyanobacteria Microbial Fuel Cell Subjected to Variation 
Electrode and Membrane” sebagai judul ilmiah. Dalam proses 
penelitian ini, saya diharuskan membuat alat MFC tersebut 
dan dikarenakan penelitian yang saya ambil menggunakan 
tiga jenis faktor yang berperan, yaitu: organisme, elektroda, 
dan membran. Oleh karena itu, jumlah alat yang telah saya 
uji adalah dua puluh MFC dengan empat puluh chamber yang 
berbeda.

Gambar di atas merupakan model 3D dari MFC yang telah 
saya buat. Dapat dilihat bahwa terdapat dua chamber yang 
berbeda, yaitu chamber substrat dan chamber organisme. 
Lalu dimulainya proses investigasi dengan membaca banyak 

World Applied Chemistry Olympiad
jurnal-jurnal internasional mengenai MFC. Dengan bantuan dari 
beberapa guru dan profesor, saya berhasil membuat makalah 
ilmiah tersebut. Pada tanggal 30 Oktober 2021, makalah 
tersebut dikumpulkan lalu diseleksi sehingga diambil dua puluh 
tim teratas. Hasilnya adalah... saya lolos dengan peringkat ke-7 
dan menjadi solo team Indonesia nomor 1.

Berikutnya adalah babak final yang mana para peserta 
harus membuat presentasi berhubungan dengan makalah yang 
telah lolos tersebut. Proses pembuatan presentasi ini memakan 
waktu lebih kurang tiga hari, dan latihan presentasi lebih kurang 
dua hari. Saat babak final, saya berhasil mempresentasikan 
dengan baik dan menjawab pertanyaan para dosen dengan 
lengkap. Saya sangat bersyukur dengan hasil presentasi 
tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021, diadakan 
awarding ceremony. Hasilnya adalah saya menyabet medali 
emas nomor 1.

 Bagaimana saya menggambarkan kegembiraan ini 
dibanding rasa bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah memberikan rasa percaya dan dukungan yang sangat 
besar kepada saya. Terima kasih kepada Ibu Cahyo selaku 
Kepala SMA Kristen Petra 2, juga bapak/ibu guru yang telah 
membimbing saya (Bu Ellya, Pak Theo, Pak Handy, Bu Theresia, 
Bu Astrid, Bu Puspita) terutama atas waktu dan perhatiannya 
dalam menemani berdiskusi. Tak lupa syukur dan bakti saya 
kepada papa dan mama. Saya sangat bersyukur dengan hasil 
yang telah saya raih ini, dan ingin terus mengembangkan diri 
dengan objek penelitian ke depannya, sehingga bermanfaat 
meski dalam situasi daring seperti saat ini.

Dari proses ini, saya bisa memetik pelajaran. Ketika kita 
memulai sebuah impian, kita harus berupaya merancangnya 
dengan mata terbuka, fokus mengerjakannya dengan energi 
yang sebaik-baiknya, dan sabar 
menjalani proses sekalipun 
sulit. Percayalah... di 
perjalanan itu, kita tidak 
pernah sendiri, kita selalu 
beroleh sahabat yang mau 
bersama kita untuk menempuh 
perjalanan ini bersama. 
Momen itu, tentu adalah 
momen yang berharga, 
dan kita layak untuk 
memperjuangkan, 
juga 
mensyukurinya....

oleh: Thomas 
Sidarta Setio
SMA Kristen 

Petra 2
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Parenting Webinar

Pentingnya Investasi Pendidikan

bagi Anak sejak Dini

Ketika mendengar kata “investasi”, 
mungkin sebagian besar dari kita 
langsung berpikir tentang materi. 

Entah itu properti atau uang. Tetapi 
tidak hanya itu, karena pendidikan juga 
suatu hal yang perlu untuk dipikirkan 
dan dipersiapkan secara matang sebagai 
investasi masa depan. 

Masih dalam rangkaian acara 
PPPK Petra Fun Fest 2021, sebuah 
parenting webinar diadakan dengan 
tema yang menarik dan tentunya 
sangat bermanfaat bagi para orang 
tua terkait perencanaan pendidikan 
putra-putrinya. “Pentingnya Investasi 
Pendidikan bagi Anak sejak Dini” adalah 
tema yang diangkat dalam webinar 

pada hari Sabtu, tanggal 11 
September 2021, pukul 09.00–
11.00 WIB ini. Hadir sebagai 
narasumber adalah Dr. Ricky 
Wang. Beliau adalah alumnus 
PPPK Petra yang kini menjabat 
sebagai Dekan Fakultas Bisnis 
dan Ekonomi Universitas 
Kristen Petra Surabaya, dan 
juga seorang educational 
and business leadership 

consultant. Selain itu, latar 
belakang pendidikan beliau adalah 
Doctor of Education dari University of 
Birmingham, United Kingdom. 

Dalam webinar ini, beliau 
memaparkan akan tiga reflective 
questions, yaitu: Bagaimana memahami 
investasi pendidikan? Bagaimana 
memastikan kualitas proses pendidikan? 
Bagaimana memilih institusi pendidikan? 

Investasi pendidikan berarti 
mempercayakan anak kita kepada 
sebuah institusi pendidikan yang dapat 
dipercaya. Pada hakikatnya, anak adalah 
milik Tuhan dan karenanya orang 
tua harus bijak dalam mendidiknya 
termasuk memilih sekolah bagi mereka. 
Institusi pendidikan yang bagus adalah 
yang mengajarkan kepada anak didiknya 

akan empat pemahaman 
mendasar, yaitu: 
Why I learn? How to 
learn? How to relate? 
How to be tough and 
courageous? Secara 
fundamental, kualitas 

sekolah bisa tercermin dari karakter dan 
kompetensi mulai dari kepala sekolah, 
guru, staf, hingga petugas keamanan, 
serta kesiapan siswa yang sedang belajar 
di dalamnya termasuk orang tuanya, dan 
kebermaknaan hidup dari alumni berikut 
keluarga alumni tersebut. Secara praktis, 
kualitas sekolah dapat dilihat dari 
‘kesibukan’ para gurunya, kepemimpinan 
sekolah, dan semangat siswa dalam 
belajar. Semua hal itu membentuk 
persepsi masyarakat akan reputasi 
sekolah, yang meliputi kurikulum, 
fasilitas, pengakuan pihak luar, dan 
apakah sekolah tersebut’bernilai’?

Itulah sekilas rangkuman dari 
parenting webinar ini, bagi Anda yang 
ingin menyimak rekaman video secara 
keseluruhan jalannya webinar ini untuk 
menggali informasi yang lebih lagi, Anda 
bisa mengunjungi kanal YouTube PPPK 
Petra atau langsung saja scan QR code 
di bawah ini. Semoga semua informasi 
yang disajikan ini bisa memberikan 
manfaat dan menjadi berkat bagi kita 
semua. Tuhan memberkati.


