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“Be Courageous to Light Up”. Itulah tema 
perayaan Natal 2021 di lingkungan keluarga 
besar PPPK Petra. Kita diajak untuk berani 
menjadi terang dalam kegelapan untuk 
kemuliaan nama Tuhan, menyatakan kasih 
Tuhan kepada sesama. Para siswa PPPK Petra 
pun diajak untuk belajar mendalami tema 
tersebut melalui berbagai kegiatan Natal 
di sekolah, yang beberapa liputannya kami 
sajikan dalam Gema Petra edisi kali ini. Selain 
itu, kami juga menyajikan liputan menarik 
lainnya bagi Anda, mulai dari pembelajaran 
fun learning, perayaan Hari Ibu, lomba-lomba 
yang diikuti oleh siswa-siswi Petra, kegiatan 
lintas budaya, hingga vaksinasi anak usia 
6–11 tahun. Semua bisa Anda temukan dalam 
Gema Petra edisi ini.  

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan Januari 
2022 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Be Courageous

Sudah menjadi tradisi di 
sekolahku, SMK Kristen Petra, 
untuk menyambut Natal dengan 

berbagai kegiatan. Kendati masih tiga 
minggu, suasana khas Natal mulai 
terasa di berbagai tempat di lingkungan 
sekolahku. Ada pohon Natal, pernak-
pernik Natal, lagu-lagu Natal, berbagai 
lomba Natal, dan tak lupa juga ibadah 
Natal yang merupakan tradisi untuk 
menyambut Natal di sekolahku. 

Pada hari Jumat, tanggal 10 
Desember 2021, seluruh siswa SMK 
Kristen Petra mengikuti lomba Natal. 
Ada beberapa lomba menarik yang 
diadakan oleh panitia, antara lain: 
Bible Competition, Designing Christmas 
Card, Christmas Tree Recycling, dan 
Christmas Got Talent. Kegiatan lomba 
Natal disambut dengan antusias oleh 
para siswa yang tidak hanya memberikan 
karya, pengetahuan, dan performance di 
depan para juri dan teman-teman, tetapi 
juga memancarkan semangat Natal 
seperti tema Natal tahun ini, yaitu “Be 
Courageous to Light”.

Bible Competition dilaksanakan 
dengan menggunakan aplikasi Kahoot 
dari smartphone tiap siswa. Designing 
Christmas Card menggunakan software, 
seperti: Corel Draw, Canva, Picsart, 
dan lain-lain. Christmas Tree Recycling 
dibuat dengan bahan-bahan daur ulang 
yang dibawa oleh setiap siswa, seperti: 
botol plastik, karton, kardus, kain, dan 
lain-lain. Lomba yang tak kalah menarik 
adalah Christmas Got Talent, yang 
mana para siswa bisa menampilkan 
bakat mereka, seperti: menyanyi, 
dance, stand up comedy, beat box, dan 
lain-lain. Siswa yang tidak mengikuti 
lomba dan berada di rumah, dapat ikut 
menyaksikan, memberikan dukungan, 
dan memberikan suara atau voting 
terhadap performance favorit mereka 
melalui Zoom.

Tiba saatnya yang ditunggu-tunggu, 
yaitu pengumuman pemenang lomba 
dan pembagian hadiah. Setiap jenis 
lomba dan pertandingan dipilih tiga 
pemenang. Pemenang diumumkan 
melalui wali kelas masing-masing. 

Selamat untuk 
kelas XII TKJ 1 
yang meraih 
Juara I dan XI 
TPM yang meraih 
Juara II, untuk 
lomba Christmas 
Tree Recycling. 
Lomba Designing 
Christmas Card 
dimenangkan oleh 
kelas X TEI sebagai 
Juara I dan X TKJ 
1 sebagai Juara II. 
Lomba Christmas 
Got Talent dimenangkan oleh kelas XI 
TKJ 2 sebagai Juara I dan X TKJ 3 sebagai 
Juara II. Lomba Bible Competition 
dimenangkan oleh kelas XI TKJ 2 sebagai 
Juara I dan XI TKJ 1 sebagai Juara II.

Perayaan ditutup dengan ibadah 
Natal yang dipimpin oleh anggota PD 
(Persekutuan Doa) pada tanggal 17 
Desember 2021, melalui media Zoom. 
Ibadah diawali dengan pengantar dari 
Ibu Andari Suryaningsih, S.Pd., M.M., 
M.Si. sebagai Kepala SMK Kristen 
Petra. Beliau menyampaikan makna 
dari tema Natal “Be Courageous to 
Light” yang terambil dari dua ayat, 
yaitu dari Yohanes 8:12 dan Matius 
5:16. Kemudian, penyalaan lilin oleh 
Bapak Prasadja Adi, S.Th. dan Ibu 
Regina Antonia Arsini T., S.Si. Teol.. 
Cahaya lilin mewakili Yesus Kristus 
yang adalah Penerang Dunia yang 
membawa kita dari jalan kegelapan dan 
menunjukkan cahaya terang. Cahaya lilin 
menandakan jalan mewujudkan makna 
sejati kehidupan manusia. Ini mewakili 
spiritualitas, pengabdian, dan iman. 

Setelah menyanyikan beberapa 
pujian, ibadah Natal memasuki 
pelayanan firman Tuhan yang dipimpin 
oleh Pdt. Florida Rambu Bangi Roni, 
S.Si. dari Gereja Kristen Indonesia 
Ngagel. Beliau menyampaikan makna 
dari ayat-ayat yang menjadi dasar tema 
Perayaan Natal Tahun 2021, yaitu ayat 
Yohanes 8:12 dan Matius 5:16. Menjadi 
terang dunia untuk kemuliaan Bapa 
di Surga harus mempunyai kerelaan 

hati, seperti halnya orang Majus yang 
memiliki kerelaan hati untuk berjalan 
jauh agar dapat memberikan emas, 
kemenyan, dan mur, kepada Yesus pada 
hari kelahiran-Nya di bumi, dan seperti 
halnya Maria yang memiliki kerelaan hati 
untuk mengandung anak dari Roh Kudus. 
Selain itu, Pdt. Florida juga memberikan 
contoh nyata untuk menjadi terang 
dunia, beliau menceritakan kisah nyata 
seorang anak SMP yang menjadi terang 
dunia dengan kerelaan hatinya, yaitu 
membela siswa lain yang di-bully oleh 
teman-temannya. Beliau mengatakan 
bahwa anak tersebut mempunyai 
kerelaan hati untuk menjadi terang 
dunia karena ia percaya bahwa Tuhan 
Yesus akan selalu melindungi dirinya. 
Pendeta Florida juga memberikan 
penegasan dan ajakan untuk setiap siswa 
juga bertobat dan mempunyai kerelaan 
hati untuk menjadi terang dunia. 

Setelah mengikuti serangkaian acara 
perayaan Natal, sudah seharusnya kita 
semakin mengetahui dan menyadari 
makna dari perayaan Natal yang 
sesungguhnya sesuai dengan tema Natal 
pada tahun ini, yang mana menjadi 
terang dunia yang memuliakan Bapa 
di Surga memerlukan kerelaan hati. 
Harapannya, agar seluruh pribadi yang 
terlibat dalam rangkaian acara perayaan 
Natal menjadi “Be Courageous to Light”. 
Selamat Natal, teman-teman! Jadilah 
berani untuk menjadi terang.

Oleh: Alexander Imanuel

to Light Up
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Olimpiade Sejarah Nasional

Hai! Perkenalkan nama saya 
Audrey Hadara Wattimena 
dari SMA Kristen Petra 2 kelas 

X IPS 3. Beberapa waktu lalu, saya 
berkesempatan mengikuti Olimpiade 
Sejarah Nasional Sarasvati 2021 yang 
diadakan oleh Universitas Airlangga 
Surabaya, dan berhasil meraih juara 
ke-2. Alasan saya tertarik mengikuti 
olimpiade ini adalah keinginan saya 
untuk lebih mengenal sejarah dunia 
dan sejarah negara kita, Indonesia. Saya 
merasa olimpiade ini dapat membantu 
memperluas pengetahuan saya sembari 
menambah pengalaman dan teman.

Olimpiade Sejarah Nasional 
Sarasvati 2021 terbagi dalam tiga 
babak, yakni: babak penyisihan, babak 
semifinal, dan babak final. Materi yang 
digunakan untuk soal-soal olimpiade 
adalah materi Sejarah 
Wajib dan 

Peminatan SMA pada Kurikulum 2013 
serta UTBK/SBMPTN Sejarah. Mulai dari 
masa praaksara, Hindu-Buddha, kerajaan 
Islam, hingga Indonesia pada masa era 
Demokrasi Terpimpin, Orde Baru dan era 
Reformasi. Untuk materi Sejarah Dunia, 
mulai dari peradaban-peradaban awal 
dunia, revolusi-revolusi besar di dunia, 
hingga Perang Dunia dan Perang Dingin.

Saya mempersiapkan diri selama 
sekitar satu setengah bulan sebelum 
babak penyisihan diadakan pada tanggal 
16 Oktober 2021. Pada babak ini, para 
peserta olimpiade mengerjakan seratus 
soal pilihan ganda dengan waktu 180 
menit (3 jam). Tak bisa dipungkiri bahwa 
pada saat itu saya cukup cemas dengan 
jawaban saya, dikarenakan olimpiade ini 
adalah olimpiade sejarah pertama yang 
saya pernah ikuti. Keesokan harinya, 
tanggal 17 Oktober 2021, panitia 
mengumumkan lima puluh peserta yang 
lolos ke babak semifinal.Tidak disangka, 

nama saya tertera di urutan ke-18 
dari daftar lima puluh peserta 
itu.

Tanggal 7 November 
2021, bersama lima 
puluh peserta lainnya, 
saya mengikuti babak 

semifinal. Pada babak 
ini, kami menggunakan 

situs Schoology dan Zoom, 
sama seperti babak 
penyisihan. Kami 
mengerjakan 75 soal 
pilihan ganda dengan 

alokasi waktu 120 
menit. Setelah selesai 

mengerjakan soal, 
sejujurnya saya 
sangat pesimistis 
dengan hasilnya. 
Namun, saya kembali 
dikejutkan dengan 
pengumuman pada 

siang hari itu. Ternyata 
nama saya ada di 

peringkat ke-4 dari 
enam besar, dan lolos 
ke babak final.

Setelah seminggu persiapan, tibalah 
hari-H, tepatnya tanggal 14 November 
2021. Pada tahap ini, keenam peserta 
disuruh membuat esai sebanyak lima 
ratus kata dalam waktu satu jam, dan 
dipresentasikan di depan juri dan 
peserta lain. Seminggu sebelumnya, 
kami diberi enam topik yang akan 
diundi pada hari-H, antara lain: “Makna 
Kediaman H.O.S. Tjokroaminoto di Kota 
Surabaya bagi Pergerakan Nasional”, 
“Warisan Pembangunan Kota di Era 
Kolonialisme pada Hari Ini”, “Makna 
Kampung di Tengah Himpitan Kota 
Metropolitan Jakarta”, dan topik-
topik lainnya. Saya mendapat topik 
pertama, yakni “Makna Kediaman H.O.S. 
Tjokroaminoto di Kota Surabaya bagi 
Pergerakan Nasional”. Dikarenakan 
saya mendapat topik pertama, maka 
saya juga menjadi pembuka presentasi 
di final olimpiade ini. Sesi presentasi 
berlangsung begitu sengit dengan 
para peserta yang saling berusaha 
menjatuhkan satu sama lain melalui 
pertanyaan-pertanyaan kritisnya.

Pengumuman pemenang olimpiade 
dilakukan pada tanggal 14 November 
2021. Acara dimulai dengan seminar 
yang mengangkat topik “Klitih, Problem 
Sosial Kota Yogyakarta dalam Perspektif 
Sejarah”. Lalu tibalah momen paling 
mendebarkan, yakni pengumuman 
pemenang. Saya sangat terkejut dan 
bersyukur pada waktu yang sama, saat 
mendengar nama disebut menjadi juara 
ke-2.

Dari olimpiade ini, saya mendapat 
banyak wawasan baru, baik dari riset 
yang saya lakukan, guru-guru, para juri, 
maupun dari peserta lain. Saya juga 
ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada pimpinan 
sekolah dan para guru, khususnya Bu 
Requita, orang tua, keluarga, dan teman-
teman saya yang sudah membimbing 
dan mendukung saya hingga bisa berada 
di titik ini. Dari olimpiade ini, saya juga 
belajar bahwa tidak ada yang tidak 
mungkin bila kita mengandalkan Tuhan 
dan mau bekerja keras.

Sarasvati 2021



Setelah menempuh masa studi 
selama satu semester, pada 
penghujung tahun 2021, SMA 

Kristen Petra 5 menyelenggarakan 
kegiatan Fun Skills Day Featuring Alumni. 
Dengan mengusung tema-tema kekinian 
yang relevan terhadap kebutuhan 
skills generasi muda saat ini, sekolah 
menyusun rangkaian kegiatan yang 
menarik dengan berkolaborasi dengan 
alumni. Keterlibatan alumni juga menjadi 
momentum yang baik bagi sekolah 
dan para siswa, terlebih para alumni 
yang dihadirkan sebagai narasumber 
tentu memiliki portofolio dan reputasi 
yang baik dengan segala prestasi serta 
pencapaian yang dimiliki. Kegiatan yang 
dilangsungkan secara daring via Zoom 
Meetings selama periode pasca-PAS 
(Penilaian Akhir Semester) ini diikuti 
dengan penuh antusias oleh para siswa, 
baik kelas X, XI, maupun kelas XII.

Rangkaian kegiatan Fun Skills 
Day Featuring Alumni dibuka dengan 
kegiatan International Study Life yang 
menghadirkan dua alumnus, yakni 
Eliza Sharon S., B.Acc. yang merupakan 
fresh graduated dari Monash University 
(Australia) dan Bertinus Enrico, S.T., yang 
merupakan mahasiswa S-2 di National 
Cheng Kung University (Taiwan). Kedua 
alumnus tersebut berbagi pengalaman 
kepada para siswa tentang bagaimana 
menempuh studi di perguruan tinggi luar 
negeri, mulai bicara soal pendaftaran 
hingga budaya dan biaya hidup di 
negara tersebut. Kegiatan berikutnya, 
yakni Research Project Session, yang 
menghadirkan alumnus seorang dosen 

Featuring Alumni
di Universitas Kristen Petra, yaitu 
Paravita Sri W., S.T., M.Eng.. Ibu 
Paravita membagikan motivasi 
dan cara bagaimana berani 
mengeksplorasi berbagai 
elemen di sekitar dalam 
konteks penelitian yang 
menarik dan bermanfaat, 
khususnya bagi pelajar muda 
siswa SMA.

Kegiatan selanjutnya, yaitu Fun 
Skills Day: Fun Content Creating. Sesi 
ini membahas bagaimana pentingnya 
personal branding bagi setiap individu, 
termasuk remaja SMA yang hidup 
erat dengan media sosial. Bagaimana 
cara menjadi seorang content creator 
yang kreatif dan inspiratif menjadi 
pembahasan menarik dan seru pada sesi 
kali ini. Menghadirkan dua alumnus yang 
memiliki reputasi terkait tema tersebut, 
yakni Samuel Dimas, seorang staf public 
relation di Universitas Surabaya, dan 
Ansell Benedy yang dikenal sebagai 
Koko Jawa Timur 2020. Berikutnya ada 
kegiatan Fun Skills Day: Fun Hobbies 
Good Business yang menghadirkan 
alumnus, yaitu Christopher Daniel, 
seorang pegiat ikan koki yang memiliki 
bisnis menghasilkan. Dan satu 
alumnus lagi, yaitu Louis Fernaldy yang 
merupakan seorang food photographer. 
Mereka berdua saat ini menekuni 
bisnis yang menjanjikan secara finansial 
dan semuanya berawal dari hobi yang 
mereka miliki.

Menutup rangkaian kegiatan 
Fun Skills Day Featuring Alumni, sesi 
selanjutnya yaitu Fun Skills Day: Fun 
Music and Dancing. Kegiatan ini 
menghadirkan 

Fun Skills Day

dua alumnus yang berbakat di bidang 
musik dan dance. Yang pertama yaitu 
Hans Amadeus, merupakan alumnus 
yang memiliki portofolio di bidang 
musik. Karya-karya music cover di akun 
Instagram miliknya menarik untuk 
diikuti dan menginspirasi para siswa 
yang memiliki talenta di bidang musik. 
Sementara narasumber yang kedua ialah 
Giovani Natasha, yang merupakan staf 
pengajar dance di Five Dance School. 
Pada sesi ini, dia mengajarkan gerakan 
dance singkat yang mudah dan menarik 
untuk dipraktikkan bersama partisipan. 
Melalui berbagai kegiatan tersebut, 
para siswa diharapkan dapat memiliki 
tambahan wawasan, pengetahuan, dan 
motivasi untuk terus mengembangkan 
bakat serta talenta yang dimiliki. Tentu 
semuanya itu untuk keberhasilan diri 
individu setiap siswa dan kemuliaan 
nama Tuhan.
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Setiap manusia adalah unik. Memiliki bakat dan talenta 
yang berbeda-beda. Yang mana semua hal tersebut 
apabila dikembangkan dengan benar, maka dapat 

menjadi pribadi yang berharga. Banyak kegiatan yang dapat 
dilakukan untuk dapat mengembangkan bakat dan talenta 
tersebut. Terutama pada zaman modern saat ini, media untuk 
mengasah kreativitas sangat beragam dan dapat diakses 
dengan mudah. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan 
untuk mengembangkan bakat dan talenta serta mengasah 
kreativitas adalah short course.

SMA Kristen Petra 3 menyadari bahwa setiap individu, 
terutama peserta didik, memiliki bakat dan talenta yang 
berbeda. Untuk itu, SMA Kristen Petra 3 melakukan kegiatan 
short course, sehingga diharapkan para peserta didik dapat 
mengembangkan bakat dan talenta serta mengasah kreativitas 
mereka. 

Kegiatan short course ini dilakukan dalam mengisi 
keseharian peserta didik setelah selesai mengikuti penilaian 
akhir sekolah. Short course dilakukan selama lima hari, dimulai 
pada tanggal 1 hingga 7 Desember 2021. Terdapat lima 
kegiatan short course yang meliputi art and craft, broadcasting 
and public speaking, Google Sites and journalistic, 
videography, dan vocal coach. Seluruh peserta didik SMA 
Kristen Petra 3 turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan 
didampingi oleh para guru yang ahli di bidangnya. 

Kegiatan yang pertama adalah art and craft. Kegiatan ini 
adalah kegiatan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Dengan 
memanfaatkan bahan-bahan sederhana, peserta didik dapat 
menghasilkan suatu karya yang bermanfaat dan bernilai 
tinggi, yaitu membuat sebuah kartu Natal atau kartu ucapan 
ulang tahun. Setiap peserta didik dapat memanfaatkan 
barang-barang bekas yang tersedia di rumah, berupa kertas 
warna warni, lem, gunting, dan penggaris. Selama 
lima hari, guru pendamping dan peserta didik 
berinteraksi melalui Zoom. Dan setiap pertemuan, 
peserta didik mengumpulkan progres yang sudah 
dikerjakan di platform yang sudah disediakan 
(padlet.com). Pada pertemuan yang ke-5, tiap-
tiap peserta didik telah menyelesaikan kartu 
Natal atau kartu ucapan ulang tahun, dan 
diakhiri dengan foto bersama. 

Kegiatan yang kedua adalah broadcasting 
and public speaking. Kegiatan ini sangat 
menantang dan melatih percaya diri serta 
keterampilan peserta didik dalam berbicara di 
depan publik. Mengingat bahwa tidak semua 
individu memiliki keberanian dan keterampilan 
dalam berbicara. Untuk itu, kegiatan ini 
sangatlah penting. Sama halnya dengan 
kegiatan sebelumnya, kegiatan broadcasting 
and public speaking juga dilakukan selama lima hari. Dan 
pada hari ke-4, peserta didik mendapatkan tambahan ilmu 
dan informasi dari alumni yang sudah berhasil di bidang 
broadcasting and public speaking. Hasil akhir yang dapat 
direalisasikan oleh peserta didik adalah menjadi individu yang 
percaya diri dan terampil berbicara di depan umum.

Kegiatan yang ketiga adalah google site and journalistic. 
Kegiatan ini memperkenalkan peserta didik dengan aplikasi 

Belajar Mengasah Potensi Diri
layanan website gratis yaitu Google Sites dan tata cara 
mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi 
kepada publik melalui media massa. Dengan mengikuti 
kegiatan ini, peserta didik memiliki keterampilan dalam 
menulis karya jurnalistik, dan dapat mempublikasikannya 
melalui layanan website yang dapat diakses kapan dan di 
mana saja. 

Kegiatan yang keempat adalah videography. Kegiatan ini 
memberikan keterampilan peserta didik untuk mengetahui 
cara perencanaan, proses perekaman, dan editing video 
dengan bagus, sehingga peserta yang memiliki bakat dalam 
bidang videografi dapat mengasah kemampuan mereka. 
Terutama saat ini, generasi muda banyak berkecimpung 
dalam bidang videografi, salah satunya menjadi YouTuber. 
Kegiatan ini juga dilakukan selama lima hari. Lalu pada akhir 
pertemuan, seluruh peserta didik dapat menghasilkan sebuah 
karya videografi sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan. 

Kegiatan yang terakhir adalah vocal coach. Sesuai dengan 
namanya, kegiatan ini berkaitan dengan bidang tarik suara. 
Kegiatan ini memberikan dasar-dasar teknik bernyanyi dengan 
benar, yang dimulai dari tata cara mengatur pernapasan 
dan gestur tubuh, pengaturan gerak bibir dan lidah, serta 
pengaturan resonansi dan artikulasi. Kegiatan ini dilakukan 
selama lima hari, dan pada akhir pertemuan, setiap peserta 
didik dapat mengaplikasikan teknik-teknik bernyanyi dengan 
menghasilkan sebuah karya, yaitu cover lagu. 

Seluruh kegiatan short course diikuti dengan antusias 
oleh semua peserta didik, yang dapat merealisasikan setiap 
kegiatan yang mereka ikuti. Karya yang mereka hasilkan 
selanjutnya ditampilkan pada kegiatan sekolah, yaitu ASCE. 
Mari terus belajar untuk mengasah potensi diri, dan sampai 
berjumpa pada short course tahun depan!

0507



Setiap sekolah biasanya memiliki kegiatan ekstrakurikuler 
yang diikuti oleh siswa. Akan tetapi, kegiatan tersebut 
banyak berkurang selama pandemi. SMA Kristen Petra 4 

pun tetap berusaha membuat kegiatan yang menarik. Salah 
satunya adalah International Cultural Exchange Program. 
SMA Kristen Petra 4 bekerja sama dengan Pohang Jecheol 
High School (포항 제철 고등학교) Korea Selatan dalam 
mengadakan kegiatan pertukaran budaya ini. 

Pelaksanaannya dilakukan secara online seperti tahun 
lalu, yang mana siswa-siswi SMA Kristen Petra 4 bergabung 
dengan siswa-siswi Pohang Jecheol High School melalui 
platform Gather Town, sebuah platform videoconference 
yang menarik. Pertukaran budaya yang dilakukan secara 
online real-time ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 
2021, yang diikuti oleh belasan siswa dan guru pendamping, 
baik dari SMA Kristen Petra 4 maupun Pohang Jecheol High 
School. Pada pertukaran budaya kali ini, dari Pohang Jecheol 
High School memperkenalkan metaverse yang mereka 
gunakan untuk online school yaitu “gathertown”. 

Setelah presentasi dari Pohang Jecheol High School, 
kini giliran siswa-siswi SMA Kristen Petra 4 untuk 
mempresentasikan budaya Indonesia. Budaya Indonesia 
yang dipilih menjadi sorot utama adalah wayang. Penjelasan 
dari siswa-siswi SMA Kristen Petra 4 termasuk singkat tetapi 
jelas, sehingga dapat menarik perhatian para siswa yang 
mengikuti kegiatan ini. Setelah selesai pertemuan, tiba 
waktunya untuk merangkai wayang agar dapat membuat 
video peragaan wayang. Mereka menggambar, mewarna, 
hingga menghias detail wayang dengan rapi. Kemudian, 
wayang digunakan untuk diperagakan oleh siswa-siswi yang 
telah diutus untuk menjadi dalang. 

SMA Kristen Petra 4 juga mengirimkan wayang kulit asli 
ke Pohang Jecheol High School untuk menjadi kenangan 
dari acara ini. Meskipun acara diselenggarakan oleh sekolah 
di luar jam sekolah, tetapi membawa rasa senang dan 
bermanfaat bagi siswa-siswi dari kedua sekolah.

Oleh: Serafina Kioko Hilman

Cultural Exchange

Beranilah kita semua 
bermimpi. Demikianlah 
petikan lirik lagu “Beranilah 

Bermimpi” yang dibawakan oleh 
Aurelia Vicci Abigail Hutajalu 
dari SD Marsudirini Bekasi, 
peserta Solo Vocal Jingle 
Rainbow Festival SMP Kristen 
Petra 2. Lagu tersebut turut 
memeriahkan pengumuman 
pemenang peserta Jingle 
Rainbow Festival Competition 
yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 10 
Desember 2021, pukul 10.00 WIB, melalui live Instagram 
SMP Kristen Petra 2, yakni @petra2smp.surabaya. 
Acaranya seru abisss..!!! Oh, ya... kita kenalan dulu dengan 
JR Festival 2021, ya! Acara Jingle Rainbow sendiri ialah 
acara tahunan yang diadakan oleh SMP Kristen Petra 2. 
Tahun ini, JR Festival terdiri atas tiga acara besar, Jingle 
Rainbow Festival Competition, Jingle Rainbow Virtual 
Bazaar for Charity, dan Jingle Rainbow Virtual Open House.

Kegiatan Jingle Rainbow Festival Competition 
mengundang peserta didik yang duduk di bangku SD 
dari berbagai daerah, yang mana kegiatan ini bertujuan 
untuk mewadahi siswa SD untuk menyalurkan dan 
mengekspresikan bakatnya. Selain itu, acara ini juga 
merupakan media yang bisa dipakai oleh peserta untuk 
melatih kepercayaan dirinya. Eits... tunggu dulu! Tahun ini, 
keseruannya berbeda, lho... sebab peserta menjalankan 
kompetisinya bersama keluarga. Seru banget, deh! Tidak 
kalah seru, Jingle Rainbow tahun ini diramaikan dengan 
virtual bazaar, yang menjual produk olahan jamur tiram, 
yakni gudeg jamur dan kebab jamur. Wah... penasaran, 
kan, bagaimana rasanya? Yummy...! Dan tentunya hasil 
keuntungan penjualan dipergunakan oleh siswa SMP 
Kristen Petra 2 untuk melakukan kegiatan charity.   

Nah, akhir kata, buat teman-teman yang belum 
bergabung di acara kami, tunggu kehadiran kami pada 
kegiatan yang akan datang. Siapa tahu, kalianlah talenta 
juara yang kami cari. See you next year...! 

Oleh: Davina Clarisa

Program

International

Jingle Rainbow
Festival
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Perjalanan Seni, Bersama Pak Wali

Halo, perkenalkan nama saya Jessica Iskandar dari SMP 
Kristen Petra 3, kelas VIII-9. Kali ini saya akan sharing 
tentang perjalanan seni yang pernah saya ikuti. Satu 

tahun lalu, tanggal 13 Oktober 2020, Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya mengadakan audisi bagi siswa-siswi untuk mengikuti 
pelatihan seni lukis. Dari banyaknya siswa-siswi yang ikut 
audisi, hanya segelintir orang yang terpilih. Peserta audisi 
diwajibkan untuk melukis sosok Bu Risma. Media dan alat 
warna yang digunakan bebas, dan karya dikumpulkan melalui 
link yang sudah diberikan oleh pihak Dispendik dengan jangka 
waktu yang sudah ditentukan.

Audisi tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk 
mengikuti pelatihan. Saya sendiri tidak mengikuti audisi 
tersebut. Saya secara otomatis mengikuti pelatihan karena 
pada saat masih di bangku SD, saya pernah memenangkan 
juara kedua Seleksi Pekan Seni Pelajar Jenjang SD/MI tingkat 
Kota Surabaya tahun 2019 bidang Seni Lukis pada tanggal 12 
Februari 2019. Ketika audisi selesai, siswa-siswi yang terpilih 
diminta untuk hadir di Dispendik Surabaya untuk pertemuan 
pertama kalinya. Tentu saja, ini hal yang baru bagi saya. 
Selain sangat senang, saya juga tegang. Ada tiga guru yang 
mengajari kami. Untuk pertemuan pertama dan kedua, kami 
hanya belajar teori dan belum praktik. Kami juga ditunjukkan 
mengenai kriteria dalam menggambar benda realistis.

Pada pertemuan ketiga, kami diharuskan membawa 
kertas A3 dan juga alat gambar, seperti pensil dan penghapus. 
Pertemuan dilaksanakan di ruangan yang besar. Di ruangan 
tersebut, para guru sudah menyiapkan dua buah apel yang 
sudah disusun dan diletakkan di piring. Siswa-siswi yang 
terpilih pada saat itu berjumlah sekitar 35 siswa. Kami diminta 
untuk menggambar buah apel tersebut, tanpa bantuan dari 
guru. Waktu untuk menggambar adalah dua jam. Saat itu, 
saya tegang sekali karena baru pertama kalinya menggambar 
benda realistis. Waktu pun habis, dan hasil karya kami 
dikumpulkan. Pertemuan selanjutnya, hasil karya kami 
(gambar buah apel) dikembalikan berikut tulisan akan 
kekurangan dan kelebihan gambar kami. Saya pun sadar 
bahwa itu sebenarnya adalah audisi yang diadakan secara 
diam-diam.

Semula ada sekitar 35 siswa, lalu menjadi 
27 siswa yang mengikuti pelatihan. Pertemuan 
berikutnya, yaitu pertemuan kelima, kami 
diminta membawa kanvas beserta alat lukis, 
seperti kuas, cat, dan palet. Kami diajak 
praktik di bawah bimbingan para pelukis yang 
sudah lama terjun ke dalam dunia seni. Kami 
belajar melukis dan menggambar. Tak terasa 
sudah banyak pertemuan yang diadakan, 
dan kami sudah menghasilkan enam karya. 
Berkat bimbingan para pelukis yang profesional, 
kami pun menghasilkan berbagai karya lukisan, di 
antaranya lukisan buah-buahan, lukisan portrait 
orang tua, lukisan benda (pipa, besi berkarat, 
dan kayu), lukisan bulu, dan banyak lagi. Kami 
dibebaskan untuk bertanya jika ada yang tidak bisa.

Kemudian pada suatu pertemuan, kami diberi 
tahu bahwa akan ada acara melukis on the spot di 

Balai Pemuda, dan kami harus berpartisipasi. Kami masing-
masing diwajibkan melukis pahlawan. Saya melukis Pak 
Soekarno. Tentu saja sebelum hari-H, kami sudah membuat 
sketch wajah di kanvas terlebih dahulu. Jadi pada tanggal 2 
Mei 2021, di Balai Pemuda, kami langsung mulai melukis. Saya 
sempat merasa tegang sekali karena banyak orang yang hadir 
untuk melihat kami melukis, termasuk wartawan. Itu adalah 
kali pertama saya datang ke Balai Pemuda untuk melukis 
on the spot. Beberapa saat setelah itu, pelatihan Dispendik 
Surabaya dihentikan untuk beberapa bulan dikarenakan kasus 
COVID-19 yang meningkat.

Lalu pada saat saya naik ke kelas VIII, suatu hari saya 
dikontak langsung oleh pihak Dispendik untuk mengikuti 
pelatihan melukis lagi. Pelatihan melukis kali ini diadakan 
untuk mempersiapkan gala dinner di Balai Pemuda. Hanya 
sepuluh orang yang terpilih, dan saya bersyukur karena 
berkesempatan untuk mengikuti melukis on the spot di Balai 
Pemuda untuk kedua kalinya.

Pada saat pelatihan, kami diminta untuk melukis 
mengenai guru yang kami sayangi atau guru yang merupakan 
pahlawan bagi kami. Tema kali ini berhubungan dengan Hari 
Guru Nasional. Dengan bimbingan para pelukis, saya dapat 
membuat karya yang terbaik. Pada hari Selasa, tanggal 30 
November 2021, kami tiba di Balai Pemuda dua jam lebih awal 
untuk mempersiapkan lukisan. Saya berada di sana selama 
lima jam, mulai pukul 16.00 sampai 21.00. Tentunya saya tidak 
sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman sesama pelukis. Saya 
juga sempat diwawancarai dan bertemu dengan banyak orang. 
Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, juga hadir. Puji Tuhan, 
acaranya berlangsung lancar dan saya bersenang-senang di 
sana. Tentu saja itu semua adalah pengalaman yang berharga 

dan tidak tergantikan.

Oleh: Jessica Iskandar
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Be Courageous to Light Up

SMP Kristen Petra 1 merayakan 
Natal pada tanggal 14-15 Desember 
2021. Tentu semua siswa ingin 

berpartisipasi untuk kemeriahan Natal, 
meski dilaksanakan secara daring. Dalam 
perayaan Natal yang bertemakan “Be 
Courageous to Light Up”, OSIS membuat 
lomba Natal yang terdiri atas empat pos 
yang wajib diikuti oleh seluruh kelas.

Di pos I ada Holly Jolly Melody, 
yang merupakan lomba tebak lagu. 
Uniknya, pada lomba ini tidak sekadar 
menebak lagu, karena terdapat dua 
lirik dan lagu yang disatukan. Di pos 
II ada lomba Albero Di Natale, yang 
merupakan bahasa Italia, artinya pohon 
Natal. Lomba ini mewajibkan tiap kelas 

Tanggal 28 November 2021, siswa SMP Kristen Petra 5, 
Sabdha Alam, meraih tiga medali emas dalam Kejurda 
Dancesport Jatim 2021 untuk kategori Standard 

Ballroom. Meski masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat 
awam, dancesport merupakan salah satu cabang olahraga yang 
dipertandingkan baik di PON maupun Olimpiade Musim 
Panas. Sabdha Alam sendiri merupakan atlet dancesport 
yang dinaungi oleh IODI dan KONI Kabupaten Sidoarjo. 

Pada Kejurda Dancesport Jatim 2021, ia 
berpartisipasi dalam tiga nomor Standard Ballroom, 
yaitu kelas E1 Waltz, E2 Quickstep, serta D1 Standard 
Waltz dan Quickstep. Tak hanya dari Sidoarjo, ia 
juga melawan atlet-atlet dari Malang, Blitar, dan 
Tulungagung. Sebagai hasil dari kerja keras dan 
latihannya, ia berhasil meraih medali emas 
pada tiga nomor yang diikuti.

Ia mulai berlatih dancesport sejak 
bulan Juni 2021. Kondisi pandemi 
membuat anak-anak tidak bisa 
beraktivitas di luar rumah, 
sehingga pada awal-awal latihan, 

mengirim perwakilan untuk membuat 
pohon Natal dan mempresentasikannya 
melalui Zoom. Di pos III terdapat lomba 
Christmas Vloggie, yang mana satu kelas 
beserta guru wajib ikut berpartisipasi 
membuat vlog tentang Natal. Kami 
dari kelas VII-7 berusaha tampil beda 
dan menunjukkan akan arti Natal yang 
sesungguhnya, dengan berdiskusi 
bersama-sama tentang konsep, waktu 
untuk merekam video, bahkan dress code 
setiap siswa ataupun guru. Terakhir di 
pos IV, ada Osis Pewan’s Mystery.  

Di setiap lomba, semua siswa kelas 
VII-7 turut berpartisipasi. Kami mulai 
berlatih sejak awal di rumah masing-
masing, saling berbagi ide, dan memberi 
saran. Kami bekerja sama dalam tim 
dan memberikan yang terbaik untuk 
memenangkan kompetisi ini dengan 
jujur dan baik. Setiap hari kami saling 
mendukung dan membantu untuk 
berlatih sebelum kompetisi dimulai, juga 
kami tidak lupa untuk selalu berdoa.

Selama proses persiapan lomba 
Natal, kami merasakan sisi positif dan 
negatif. Sisi negatifnya, kami butuh 
persiapan yang matang dan lama 

ia melakukannya di ruang tamu dan balai RW dekat rumah. Ia 
berlatih tiap hari selama tiga jam. Ia sendiri mengakui awalnya 
tidak terlalu tertarik belajar dancesport, tetapi ia tetap berusaha 
untuk berlatih. Motivasi terbesarnya datang dari serial animasi 
Jepang berjudul Ballroom e Youkoso, yang menceritakan tentang 

siswa SMA yang belajar dansa meski awalnya tidak tertarik. 
“Premis dan ceritanya mirip dengan pengalamanku, 

jadi aku merasa bisa mengerti apa yang dipikirkan 
oleh pemeran utamanya. Setelah menonton semua 
episodenya, aku jadi merasa bahwa dancesport itu 
menarik dan seru untuk dipelajari,” ujarnya.

Hingga bulan November 2021, ia menambah 
jumlah latihan hingga lima jam per hari sebagai 
bentuk persiapan lomba. Meski sempat ingin 
berhenti latihan karena terlalu capek, tetapi 
usaha ini terbayarkan dengan perolehan tiga 

medali di Kejurda Dancesport 
Jatim 2021. “Tujuan 
berikutnya adalah Pekan 
Olahraga Provinsi 2022,” kata 
Sabdha Alam bertekad kuat.

sehingga menjadi lebih sering melihat 
gadget dan mengurangi aktivitas di 
rumah. Namun, kami juga merasakan 
sisi positifnya, yaitu adanya kerja sama, 
berani mengekspresikan diri, bahkan 
susah senang selama berdiskusi di 
Zoom kami lewati bersama, mulai dari 
kebingungan mencari konsep sampai 
tertawa bersama. Intinya, kami semua 
melakukan ini dengan hati yang tulus 
untuk memeriahkan Natal, dan tentunya 
kami melaksanakan lomba dengan jujur.

Akhirnya, usaha kami terbayar. 
Seperti kata pepatah: “Usaha tidak akan 
mengkhianati hasil”. Puji Tuhan... kelas 
VII-7 meraih Juara I untuk jenjang kelas 
VII. Dengan jadi juara, bukan berarti 
kami berhenti sampai di sini, namun 
akan terus maju dan membuktikan 
bahwa kami bisa terus menjadi bintang 
yang bersinar. Kami dari kelas VII-7 juga 
mengucapkan terima kasih untuk guru-
guru kami yang sudah menginspirasi, 
dan mendukung kami untuk bisa sampai 
di titik ini. Ini kisah kami dalam perayaan 
Natal tahun 2021 yang 
semoga menginspirasi. 
Tuhan memberkati.

Tiga Medali Emas Dancesport
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Sekolah Lagi? Mama, kapan aku sekolah lagi? Aku sudah bosan di rumah terus. Aku ingin 
bermain dengan teman-temanku, pasti seru bisa bertemu dengan guru-
guruku lagi ya, Ma...! Sudah hampir dua tahun kami tidak bertemu. Nah, 

mungkin kalimat-kalimat itu pernah kalian dengar atau bahkan kalian sampaikan 
kepada orang tua kalian. Pasti kalian sudah tak sabar untuk bisa kembali bersekolah. 
Bosan rasanya jika sekolah hanya menatap layar laptop atau gadget saja, tidak bisa 
mengobrol dengan teman, dan tidak bisa bertanya secara langsung dengan guru.

Eits, sekarang ada kabar gembira, lho...! Semoga dalam waktu dekat, kita segera 
bisa belajar di sekolah lagi. Tahukah kalian jika pemerintah sudah memperbolehkan 
pemberian vaksin COVID-19 kepada anak usia 6–11 tahun. Itu artinya para siswa SD 
yang diizinkan oleh orang tua untuk divaksin, akan segera diperbolehkan juga untuk 
mengikuti sekolah tatap muka. Pemerintah Kota Surabaya pun sudah bergerak cepat 
dengan mendata siswa-siswi SD se-Surabaya yang berusia 6-11 tahun, kemudian 
melaksanakan vaksinasi di sekolah masing-masing. Kegiatan vaksinasi ini dimulai 
sejak hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021. 

Para siswa SD Kristen Petra 9 mendapatkan kesempatan mengikuti vaksinasi 
gelombang I pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021. Gelombang I ini diikuti 
oleh siswa kelas III, IV, dan VI. Para siswa beserta orang tua sangat antusias dengan 
kegiatan vaksinasi ini, meskipun di antara mereka masih ada yang terlihat takut 
untuk disuntik. Pelaksanaan vaksinasi ini dibantu oleh para dokter dan perawat dari 
Puskesmas Siwalankerto dengan di bawah pengawasan oleh Tim Satgas COVID-19 
yang ada di lingkungan Kecamatan Wonocolo. 

Para siswa SD Kristen Petra 9 siap menyongsong tahun 2022 dengan penuh 
sukacita, dan siap menyambut kabar gembira akan diadakannya sekolah tatap muka 
lagi. Yes, we’re ready! Jangan takut untuk divaksin ya, teman-teman!

Pagi ini terasa berbeda bagiku. Hari ini di sekolahku, SD Kristen Petra 11, ada 
perayaan Natal bersama dengan guru-guru dan teman-temanku di sekolah. Hari 
Kamis, tanggal 16 Desember 2021, kami sudah berkumpul di Zoom bersama-

sama. Wiiihhh... benar-benar terasa suasana Natal ini. Aku sangat menikmati, sebab 
hari ini ada lomba membuat pohon Natal bersama keluarga. Khusus hari ini, ibuku 
cuti bekerja untuk menemaniku membuat pohon Natal. Mmmmm.... Ini momen 
yang sangat jarang terjadi. Biasanya ibuku pergi bekerja dari pagi hingga sore hari. 
Khusus hari ini, ibu memilih cuti untuk menemani diriku. Yeeeeaaa...! Senang sekali 
rasanya. 

Waktu yang ditunggu pun tiba. Terdengar lagu-lagu Natal yang mulai 
berkumandang. Khotbah hari ini tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Firman 
Tuhan juga dibacakan dari Matius 5:16. “Anak-anak, kita punya Tuhan Yesus yang 
kasih-Nya tidak pernah berubah. Ia tetap sama. Ia tidak akan pernah meninggalkan 
kita atau membiarkan kita terus jatuh dalam dosa. Ia menerima kita dan sanggup 
mengubahkan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita terus memegang terang 
firman Tuhan sehingga kita tidak mudah berkata yang menyakitkan, tidak mudah 
marah kepada mama dan papa, tidak mudah melakukan hal yang buruk dan 
membuat Tuhan sedih. Jika tahu bahwa hal itu salah, jangan dilakukan, yaaa….” 
Begitulah pesan guru PAK kepada kami. Sebuah pesan yang sangat bermanfaat 
bagi kami. Aku melirik ibuku dan tersenyum. “Love you mom... (dalam hatiku)”. Aku 
berjanji akan menjadi anak yang tidak saja taat kepada firman Tuhan, tetapi juga taat 
kepada orang tua.

Setelah pelayanan firman Tuhan selesai, guru mengarahkan kami untuk 
bergabung mengikuti lomba membuat pohon Natal. Wuuiihhh... seru! Aku lihat 
teman-teman tekun mengerjakan bersama orang tua mereka. Demikian juga 
aku. Ibuku sangat antusias membantuku membuat pohon Natal. Kami berdua 
mulai merangkai berbagai hiasan. Dan tak berapa lama.... Trraaataaaa...! Pohon 
Natalku sudah jadi. Berkelap-kelip laksana bintang. Aku dan ibuku tersenyum puas 
melihatnya. Klik! Ibu guru memfoto kami. Terima kasih, Tuhan... untuk Natal yang 
indah ini.

SD 11

Yes, We are Ready!

Momen Natal yang Indah
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Fun learning adalah pembelajaran 
yang dirancang untuk menciptakan 
lingkungan belajar yang 

efektif, menyenangkan, dan tidak 
membosankan. Dengan diadakannya 
fun learning, banyak anak-anak yang 
semangat mengikuti kegiatan proses 
pembelajaran dari awal sampai akhir. 
Begitu juga fun learning yang ada di SD 
Kristen Petra 12. Tidak hanya guru kelas 
saja yang melakukan pembelajaran 
yang fun, tetapi guru PAK dan BK juga 
melakukannya. Nah, khusus pada bulan 
Desember 2021, fun learning PAK dan BK 
mengusung tema Natal. 

Hari Rabu, tanggal 15 Desember 
2021, kegiatan fun learning PAK 
dilaksanakan secara serentak di kelas 
I–VI. Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 
sampai 10.00. Dalam kegiatan ini, 
kami diajak untuk memuji nama Tuhan 
dengan lagu-lagu Natal, serta melihat 
tayangan video perayaan Natal di 
berbagai negara termasuk di negara kita, 
Indonesia. Wah, ternyata sangat meriah, 
lho... perayaan Natal di berbagai negara. 
Ada yang menghias kotanya dengan 
pernak-pernik Natal, mengadakan 
festival dan parade, ataupun membuat 
pohon Natal terbesar di dunia. Tak kalah 
serunya, perayaan Natal di Indonesia 
juga meriah dengan tradisi yang 
berbeda-beda di setiap daerah. Ada 
yang membakar babi untuk disantap 
secara bersama-sama, menyalakan 
meriam bambu dengan 

suara dentuman-dentumannya yang 
sangat keras, ataupun mengadakan 
Festival Lovely Desember yaitu di 
Kota Manado. Ternyata perayaan 
Natal di tiap-tiap negara sangat 
meriah! Bagaimana perayaan Natal 
di daerahmu? Meriah juga, kan...!

Setelah disuguhi berbagai 
tayangan menarik tentang Natal, kami 
melanjutkan membuat kartu Natal untuk 
diberikan kepada mama, papa, kakak, 
dan adik. Kartu Natal ini kami buat 
sebagai ungkapan syukur dan ucapan 
terima kasih kepada kelurga yang telah 
mengasihi kami.

Hari Kamis, tanggal 16 Desember 
2021, kegiatan fun learning BK pun 
tak kalah serunya. Fun learning BK ini 
juga bertema Natal. Pada kegiatan 
awal, kami menonton video asal-usul 
pohon Natal. Oh, ternyata ada cerita 
menarik di balik pohon Natal yang setiap 
bulan Desember kita hias. Wah, seru 
lho, teman-teman...! Kami jadi tahu 
banyak tentang cerita 
pohon Natal ini. 
Setelah menyaksikan 
cerita pohon Natal, 
selanjutnya kami 
belajar membuat 
pohon Natal dari bahan 
kertas bufalo dan 
berbagai pernak-pernik 
sebagai hiasan. 

Naaah..! Kegiatan 
fun learning di SD Kristen 

Petra 12 sangat seru, bukan? Kami jadi 
semakin semangat dan antusias belajar, 
nih! Kartu ucapan Natal dan pohon 
Natal yang kami buat bisa bermanfaat 
untuk menyambut Natal nanti. Bukan 
hanya sekadar perayaan Natal saja ya, 
teman-teman.... Mari kita memaknai 
Natal dengan menyambut Sang Juru 
Selamat yang sudah bersedia turun ke 
dunia untuk menyelamatkan anak-anak-
Nya. Selamat Natal, semuanya...! Damai 
sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus 
memberkati.

Serunya Kegiatan
Fun Learning
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Halo, teman-teman... Senang sekali bisa bertemu lagi pada bulan Desember 
yang  penuh ceria ini. Puji syukur  kita semua telah menyelesaikan 
rangkaian kegiatan  pembelajaran pada semester I, dan merayakan Hari 

Natal 2021 serta menyongsong tahun baru 2022. Sungguh momen yang sangat 
menggembirakan! Naah... SD Kristen Petra 1 memeriahkan bulan Desember 
dengan mengadakan beberapa kegiatan yang seru. Apa saja, ya? Yuk, kita simak!

Salah satu kegiatan di SD Kristen Petra 1 pada bulan Desember  adalah 
kegiatan lomba “Desember Ceria”. Kegiatan lomba tersebut  dilakukan bersama 
dengan anggota keluarga. Dan tentu saja syarat utama bagi pemenang adalah 
kekompakan serta kreativitas. Jenis- jenis lomba, di antaranya: lomba merangkai 
dan menghias pohon Natal, lomba senam, lomba menyanyi, serta lomba 
membuat dan menghias puding. 

Lomba dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2021. Meski lomba 
dilaksanakan dari rumah, dan di-share secara online melalui video, tetap tidak 
mengurangi semangat dan sukacita peserta lomba. Peserta lomba dan para 
suporter mengikuti kegiatan dengan tertib dan sportif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kita bisa belajar untuk bekerja sama, 
membangun kreativitas dan kekompakan di dalam keluarga, sehingga keceriaan 
dan sukacita Natal tetap bisa kita rasakan. Amin....

Shalom, teman-teman... apa kabar 
semua? Pastinya dalam keadaan 
yang baik dan penuh sukacita, ya...! 

Tidak terasa, kini kita merayakan hari 
Natal 2021 dan bersiap menyambut 
tahun baru 2022. Untuk memperingati 
hari Natal tahun 2021, SD Kristen Petra 
5 mengadakan acara bertajuk Christmas 
Talents Competition. Acara tersebut 
bertujuan sebagai wadah aktualisasi 
siswa-siswi SD Kristen Petra 5 untuk 
bebas berekspresi sesuai dengan bakat 
mereka. Ada enam talent competition 
yang dilombakan, yaitu: Hymns Singing 
(kelas I), Christmas Modern Dance (kelas 
II), Recycle Christmas Ornament (kelas 
III), Making Christmas Card (kelas IV), 
Christmas Wishing Video (kelas V), dan 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, hey!
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

Desember Ceria

Bible Quiz (kelas VI). 
Siswa yang mengikuti lomba harus 

mengirimkan hasilnya ke link yang telah 
disediakan. Sedangkan untuk Bible Quiz, 
diadakan secara live pada tanggal 13 
Desember 2021, dengan menggunakan 
platform quizzes.com. Pengumuman 
lomba diadakan secara live pada tanggal 
16 Desember 2021, melalui Zoom 
Meeting. Acara dipandu oleh Mr. Niko 
dan Ms. Irene, kemudian ada Ms. Julia 
sebagai pemain musik, serta Ms. Kimiati 
selaku kepala sekolah memberikan 
selamat kepada para pemenang untuk 
semakin semangat dalam berkarya dan 
mengembangkan talenta yang telah 
diberikan oleh Tuhan Yesus.

Christmas
Talents Competition



Merry Christmas all of my 
friends...! Tahun ini merupakan 
tahun ke-2 perayaan Natal 

secara virtual selama pandemi 
COVID-19. Hangatnya sukacita Natal 
tidak hanya sebatas tempat di mana 
kita merayakan momen Natal ini. 
Akan tetapi, sukacita Natal dapat kita 
ciptakan di rumah bersama dengan 
anggota keluarga yang lain. Begitu juga 
dengan sekolah kami, SD Kristen Petra 
7. Walaupun kami semua, siswa-siswi 
SD Kristen Petra 7, belum bisa hadir ke 
sekolah secara langsung, bukan berarti 
kami tidak dapat merayakan Natal dan 
merasakan sukacita Natal lho, teman-
teman! Perayaan Natal kali ini diisi 
dengan berbagai kegiatan, salah satunya 
lomba-lomba. Kira-kira lomba apa saja, 
ya? Yuk, baca lebih dalam lagi.

Lomba-lomba ini dilaksanakan 
pada tanggal 13 Desember 2021, untuk 
kelas I, III, dan V; tanggal 14 Desember 
2021, untuk kelas II, IV, dan VI. Jenis 
lomba yang diadakan, antara lain: kelas 
I dan II membuat kartu ucapan Natal, 
kelas III dan IV membuat hiasan Natal, 
sedangkan kelas V dan VI membuat mini 
Christmas tree. 

Kami semua sangat antusias dan 
bersemangat mengikuti perlombaan ini. 
Kami dapat menggunakan bahan-bahan 
yang ada di rumah untuk berkreasi. 

Virtual Christmas Competitions

Be Courageous
Setiap manusia wajar bila memiliki ketakutan atau 

“giant” dalam hidupnya. Tetapi ketakutan tersebut 
pastinya bisa dikendalikan. Pada tanggal 6 Desember 

2021, seluruh siswa SD Kristen Petra 13 mengikuti kegiatan 
Proyek Pendidikan Karakter Kristiani di kelas breakout room 
masing-masing. Kegiatan dimulai dengan persekutuan doa 
bersama tentang Daniel, Sadrakh, Mesakh, dan Abednego. 
Setelah itu, kami diajak untuk melihat beberapa video 
mengenai “Berani Menghadapi Ketakutan”. Kemudian, 
kami diminta untuk mempresentasikan hasil foto kami yang 
sudah kami bingkai sebelumnya dengan barang-barang 
yang ada di rumah. Foto kami bercerita tentang bagaimana 
mengatasi rasa takut dengan menumbuhkan sikap berani 
dalam diri. Semoga melalui kegiatan ini, kami dapat 
menghadapi dan mengatasi setiap ketakutan yang muncul.

Kami bebas memilih warna, memilih 
kertas, dan juga bentuk-bentuk hiasan. 
Para guru memotivasi kami untuk bisa 
menghasilkan karya terbaik yang bisa 
kami lakukan. Setelah satu setengah jam, 
kami dapat menyelesaikan perlombaan 
ini dengan baik. Hasil karya kami, 
selanjutnya difoto kemudian di-upload 
pada LMS sesuai dengan arahan dari 
guru. 

Selanjutnya pengumuman lomba 
dilakukan pada tanggal 16 Desember 
2021. Kami menunggu-nunggu... 
siapa dari antara kami yang berhasil 
memenangkan perlombaan ini. 
Hingga akhirnya waktu yang ditunggu-
tunggu tiba, pemenang lomba pun 
diumumkan. Wah... kami semua merasa 
senang! Walau tidak semua dapat 
menjadi juaranya, tetapi kami sungguh 
bersukacita dapat mengisi Natal dengan 
kegiatan yang menarik meski dilakukan 
secara virtual. Selamat, ya, bagi para 
pemenang!

Teman-teman tetap semangat 
dan bersukacita, ya, selama belajar di 
rumah..! Walaupun hanya di rumah 
saja, kita tetap dapat merasakan 
sukacita Natal bersama keluarga kita. 
Mari bersama-sama kita berdoa, agar 
pandemi ini segera berakhir dan kita 
dapat bertemu secara langsung di 
sekolah, ya...! Sampai jumpa...!
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Program vaksinasi untuk anak-anak 
Indonesia terus dilaksanakan secara 
bertahap dalam menghadapi 

pandemi COVID-19. Setelah anak usia 
12–17 tahun, kini pemerintah secara 
resmi melaksanakan tahapan vaksinasi 
untuk anak usia 6–11 tahun yang dimulai 
pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 
2021. “Vaksinasi anak usia 6–11 tahun 
akan kita mulai hari ini dengan jumlah 
sasaran sekitar 26,5 juta anak,’’ kata 
Wakil Menteri Kesehatan, dr. Dante 
Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, 
Ph.D., saat membuka tahapan vaksinasi 
anak usia 6–11 tahun di salah satu SD 
yang ada di Jakarta Pusat.

Wamenkes menekankan bahwa 
pelaksanaan vaksinasi ini berdasarkan 
rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli 
Imunisasi Nasional (Indonesian Technical 
Advisory Group on Immunization/
ITAGI) melalui surat nomor 166/ITAGI/
Adm/XII/2021 tanggal 9 Desember 
2021, perihal kajian vaksinasi COVID-19 
pada anak usia 6–11 tahun, vaksinasi 
COVID-19 dapat diberikan kepada 
anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 
(sebelas) tahun. Bersamaan dengan ini, 
Menteri Kesehatan RI juga mengeluarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia (KMK) Nomor 
HK.01.07./MENKES/6688/2021 tentang 
Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) bagi Anak Usia 
6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) 
Tahun, yang ditandatangani oleh Menteri 
Kesehatan, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, 
CLU, pada tanggal 13 Desember 2021. 
Jenis vaksin yang akan digunakan adalah 
vaksin Sinovac atau vaksin jenis lainnya 
yang sudah ada Emergency Use Of 
Authorization (EUA) dari BPOM. Untuk 

vaksin Sinovac, interval pemberian dosis 
ke-1 dan dosis ke-2 adalah 28 hari serta 
harus didahului dengan proses skrining 
kesehatan sesuai dengan format standar 
yang telah berlaku.

Vaksinasi memang tidak menjadi 
syarat untuk penyelenggaraan 
pembelajaran tatap muka (PTM) 
terbatas, tetapi mendukung keamanan 
dan keselamatan anak-anak agar bisa 
melaksanakan pembelajaran dengan 
baik secara langsung di sekolah. 
Pernyataan ini ditegaskan oleh 
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah, 
Kemendikbudristek, Jumeri, S.TP., 
M.Si.. Dalam hal ini, pemerintah 
terus berupaya memastikan layanan 
pendidikan yang terbaik bagi anak-anak 
Indonesia dengan tetap mengutamakan 
sisi kesehatan di tengah situasi pandemi 
yang terjadi saat ini.

Vaksinasi untuk siswa-siswi SD PPPK 
Petra pun sudah dimulai sejak tanggal 
16 Desember 2021, termasuk untuk 
siswa-siswi TK B yang sudah memenuhi 
kriteria usia. Vaksinasi dilaksanakan di 
tiap-tiap lokasi SD PPPK Petra dengan 
vaksinator dari instansi kesehatan terkait 
(puskesmas). Pelaksanaannya juga tetap 
dengan menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat. Sebelum memasuki gedung/
area vaksinasi, dilakukan cek suhu 
tubuh dan mencuci tangan dengan 
sabun. Dengan banyaknya jumlah 

siswa yang mengikuti vaksinasi, maka 
jadwal pun dibuat dalam beberapa sesi 
kedatangan sehingga tidak menimbulkan 
kerumunan. Setelah skrining kesehatan, 
siswa pun mendapatkan suntikan vaksin. 
Kemudian, siswa diarahkan ke tempat/
ruangan observasi selama kurang lebih 
15 menit untuk mengobservasi efek 
dari vaksin yang diterima, sebelum 
diperbolehkan pulang untuk beristirahat 
di rumah. 

Para orang tua tampak begitu 
antusias dengan dilaksanakannya 
vaksinasi untuk putra-putri mereka. 
Hampir senada dengan apa yang 
diutarakan oleh Bapak Jumeri 
(Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan 
Dasar dan Pendidikan Menengah, 
Kemendikbudristek) di atas, Mama 
Jessica, orang tua dari Genevieve, siswi 
SD Kristen Petra 11, menyampaikan 
bahwa adanya 
vaksinasi ini sedikit 
memberikan 
rasa aman bagi 
orang tua ketika 
anak-anak disiplin 
beraktivitas 
di sekolah 
nantinya.

Vaksinasi Anak Usia 6–11 tahun
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KB-TK Kristen Petra 1 turut memeriahkan perayaan Natal melalui Lomba 
Menghias Bento Bersama Orang Tua dengan tema Natal, pada hari Kamis, 
tanggal 16 Desember 2021. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa mulai 

dari jenjang KB B hingga TK B. Dalam lomba yang dilaksanakan secara virtual ini, 
siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 1 tidak sendirian, mereka didampingi oleh orang 
tua atau wali siswa. 

Sungguh luar biasa antusias mereka dalam mengikuti lomba ini. Mereka 
menunjukkan kebolehannya dalam menghias bento tema Natal. Tentunya mereka 
menghias dengan menggunakan bermacam bahan makanan. Ada sayur brokoli, 
rumput laut, wortel, jagung, dan kacang kapri. Sedangkan untuk ikannya, ada 
crap stick, ikan salmon, telur puyuh, dan nugget. Tidak ketinggalan, ada buah 
dan susu yang mereka kreasi dalam berbagai bentuk menarik.

Hasil karya menghias bento tema Natal ini memang sangat bagus 
hingga dewan juri sempat kesulitan dalam menentukan pemenangnya. 
Namun, lomba menghias bento ini tidak hanya melihat keindahan dari 
kreativitas saja, tetapi juga kerja sama antara siswa dan orang tua, 
serta nilai gizi yang terkandung pada bento tersebut.

Waahh... walaupun lomba menghias bento tema Natal ini 
dilakukan secara virtual, ternyata tetap menyenangkan, lho! Mereka 
tetap semangat dan sukacita. Semoga pandemi ini segera 
berlalu, agar kegiatan lomba Natal selanjutnya, kami dapat 
meramaikannya di sekolah. Semoga damai dan sukacita Natal 
ada pada kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Merry 
Christmas...! Tuhan Yesus memberkati.

Bento Natal

Joyfull Christmas
Competition
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Shalom...! Halo, teman teman semua! Berjumpa kembali bersama kami, 
siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 7. Pada tanggal 16 Desember 2021 lalu, 
sekolah kami mengadakan lomba Natal yang diikuti oleh siswa-siswi 

jenjang KB B, TK A, dan TK B. Pada kesempatan kali ini, kami dapat mengikuti 
beberapa kegiatan lomba, seperti: Lomba Menghias Tongkat Natal Bersama 
Orang Tua (jenjang KB B), Lomba Menghias Ring Natal (jenjang TK A), dan 
Lomba Menyusun Puzzle (jenjang TK B).

Wah, seru sekali, lho... lomba yang kami ikuti kali ini! Dalam lomba 
menghias tongkat Natal, kami mendapat bahan yang diberikan oleh guru kami. 
Kami menghias tongkat Natal sebagus dan semenarik mungkin. Nantinya, 
hiasan ini bisa kami gunakan untuk menghias pohon Natal kami di rumah. 
Dan... tarrraaa!!! Jadilah hiasan tongkat Natal kami. Asyik sekali, kan!

Lomba yang diikuti oleh kakak-kakak jenjang TK A dan TK B juga tidak 
kalah menarik, lho! Sambil adu kecepatan, ketepatan, dan konsentrasi yang 
tinggi, kami dapat mengikuti lomba dengan baik. Lalu pada penghujung 
kegiatan, terpilihlah tiga pemenang untuk Juara I, II, III, dari setiap lomba. 
Waaaaah senangnyaaaa…! Kami bersukacita bersama dalam mengikuti lomba 
dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sampai jumpa pada 
lain kesempatan, teman-teman! Tuhan Yesus memberkati.



Ho, ho, ho! Yeaayyy... Natal sudah 
hampir tiba, tinggal menghitung 
hari untuk menyambut hari 

kelahiran Tuhan Yesus. Apa kalian 
senang untuk menyambut Natal 
tahun ini? Meski masih dalam kondisi 
pandemi, kita harus tetap bersukacita 
menyambut datangnya Sang Juru 
Selamat. Kira-kira kalian sudah 
menyiapkan apa saja untuk menyambut 
Natal tahun ini, sih...? Kalau di KB-TK 
Kristen Petra 5, ada banyak keseruan 
yang disiapkan dalam menyambut Natal 
tahun ini? Penasaran!? Yuk, kita ikuti 

Hohohoho...! Sudah masuk pertengahan bulan 
Desember, nih, teman-teman! Tandanya sebentar 
lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. 

Pada kesempatan Natal 2021 ini, KB-TK Kristen Petra 9 
mengadakan kegiatan Puppet Show yang berjudul “Kasih 
Natal” pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021. 
Kisah Natal ini menceritakan seorang anak bernama 
Doni yang bersama Bu Dhenok. Doni menginginkan kado 
Natal yang banyak. Naaah... oleh karena itu, Bu Dhenok 
menceritakan kisah Natal yang dimainkan oleh Louisa, 
Lukas, Papa, Mama, Sisil, dan Simon. Kisah itu bercerita 
bahwa kita harus saling berbagi kepada sesama. teman-
teman di KB-TK Kristen Petra 9 mengikuti dan melihat 
cerita “Kasih Natal” dengan antusias sekali. Anak-anak 
juga belajar untuk lebih banyak berbagi terhadap 
sesama, apalagi kepada orang yang berkekurangan. 
Selamat Hari Natal! Tuhan memberkati kita semua...

Puppet Show

Kasih Natal

Christmas is Coming
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keseruan KB-TK Kristen Petra 5!
Pada tanggal 2 Desember 

2021, kakak-kakak dari jenjang TK A 
menyambut Natal dengan cara membuat 
hiasan Natal berupa mistletoe. Namun, 
mistletoe kali ini berbeda, lho... dengan 
mistletoe yang kalian sering jumpai di 
mall. Mistletoe yang dibuat oleh kakak-
kakak dari jenjang TK A ini berbentuk 
topi santa claus. Mereka diajak olek ibu 
guru untuk menempel kapas di atas 
lingkaran mistletoe, dan menempel 
manik-manik di atas karton berbentuk 
topi santa yang nantinya akan ditempel 
di atas lingkaran mistletoe. Pada tanggal 
11 Desember 2021, adik-adik KB juga 
sama membuat mistletoe berbentuk topi 

santa. Namun, yang berbeda 
dari kakak TK dan KB 
adalah... kalau untuk 
adik KB, mistletoe 
dapat ditempel di 
kaca atau dinding, 
sedangkan untuk kakak 
TK, mistletoe dapat 
dibuat photo both. 

Selain membuat 
mistletoe, adik-adik KB 
juga menghias topi santa 
dengan nama mereka 
sendiri, lho! Tanggal 12 
Desember 2021, bersama 
ibu guru, mereka bebas 
menghias topi santa 

masing-masing. Setelah keseruan dari 
jenjang KB dan TK A, sekarang kita lihat 
keseruan dari jenjang TK B, yuk! 

Kakak-kakak TK B juga tidak kalah 
seru, lho... dalam menyambut Natal kali 
ini. Tanggal 15 Desember 2021, mereka 
diajak oleh ibu guru untuk membuat 
hiasan pohon Natal. Banyak sekali hiasan 
Natal yang mereka buat. Ada hiasan 
berbentuk boneka salju ataupun santa 
claus. Selain itu, mereka juga diajak 
membuat pohon Natal kecil. Mereka 
diminta oleh ibu guru untuk mewarnai 
terlebih dahulu, setelah itu menempel 
manik-manik berwarna putih yang 
melambangkan salju. 

Kegiatan mereka seru, kan! Namun 
ada yang lebih seru lagi, lho! Mereka 
diajak untuk mengikuti lomba Natal yang 
diadakan pada tanggal 1–7 Desember 
2021. Adik-adik KB menunjukkan 
bakatnya dalam lomba foto, dan kakak 
TK B menunjukkan bakatnya dalam 
lomba fashion show. Kemudian tanggal 
20 dan 24 Desember 2021, sekolah 
mengundang Ibu Hana untuk bercerita 
mengenai kecerian Natal, makan Natal, 
dan masih banyak lagi. 

Bagaimana? Seru, kan... rangkaian 
acara Natal di KB-TK Kristen Petra 5! 
Penasaran keseruan apa lagi yang ada di 
KB-TK Kristen Petra 5? Tunggu cerita seru 
lainnya pada kesempatan berikutnya, 
yaaa...! 



Halo, teman-teman! Bagaimana kabarnya? Pasti kalian semua sehat, kan! Kali ini, kami 
mau berbagi cerita yang seru dan menyenangkan.

Waktu itu hari Senin, tanggal 13 Desember 2021. Sekolah kami, TK Kristen Petra 
10, mengadakan kegiatan “Today is a Fun Day”. Kami bersekolah memakai pakaian bebas, 
dan diajak untuk menyanyi lagu “Bangun Tidur”. 

Ibu guru mengingatkan kami untuk selalu ingat berdoa setiap kali bangun tidur, 
mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena sudah diberi kesempatan untuk bisa bangun 
dan merasakan hari yang baru, membaca/mendengarkan firman Tuhan supaya Tuhan 
memberkati kita sepanjang hari. 

Setelah itu kami diajak untuk menjaga kesehatan tubuh kami dengan senam 
pagi bersama dan makan makanan sehat. Teman-teman tahu nggak kenapa 
kita harus menjaga kesehatan tubuh? Betul sekali! Karena tubuh kita ini adalah 
tempat tinggal Roh Allah. Ada Tuhan Yesus, lho, di dalam diri kita. Oleh karena 
itu, kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh. 

Tetapi... ternyata olahraga dan makan makanan sehat juga belum cukup 
untuk membuat tubuh semakin sehat. Kita perlu membantu tubuh kita dengan 
istirahat yang cukup. Makanya, setelah makan makanan sehat, gosok gigi, dan 
bercakap-cakap santai, ibu guru mengajak kami untuk beristirahat dan tidur. 
Tidak lupa kami ganti baju dengan baju tidur.

Setelah berganti baju, ibu guru mengajak kami mendengarkan dongeng 
sebelum tidur. Menyenangkan sekali, lho...! Kami bisa mendengarkan dongeng 
dengan memeluk guling dan boneka sambil tidur, hingga... kami mengantuk.... 
“Hoaaammm.... Selamat tidur, teman-teman....”

Today is Fun Day

Mother’s 
Day

HappyHari Ibu diperingati secara nasional 
pada tanggal 22 Desember; 
merupakan suatu momen yang 

sangat tepat bagi seorang anak agar 
dapat mengungkapkan rasa terima 
kasih dan kasih sayang kepada ibu 
yang telah melahirkan, membesarkan, 
mendampingi, dan menyiapkan semua 
kebutuhan putra-putrinya ataupun 
keluarganya dalam kehidupan sehari-
hari. KB-TK Kristen Petra 13 pun 
mengadakan acara Hari Ibu pada tanggal 
13 Desember 2021. Para siswa membuat 
pembatas buku untuk mama, dan difoto 
pada saat memberikannya.

Acara dikemas melalui Zoom  
sehingga semua siswa berkumpul dan 
mengikutinya bersama-sama. Mereka 
menyaksikan cerita puppets show 
yang menceritakan Rumi sedang sibuk 
menyiapkan kado untuk mamanya, 
karena akan ada Hari Ibu. Lalu, Doni 
menanyakan apakah Rumi memberi 
kado setiap hari atau hanya pada Hari 
Ibu saja. Rumi menjawab, tidak mungkin 
memberi kado setiap hari, karena 
Rumi pasti kelelahan saat menyiapkan 
kado. Kemudian, Doni menyadarkan 
bahwa kalau kita taat kepada mama 
itu sudah merupakan kado yang indah 
untuk mama, dan hal itu dapat kita 

lakukan setiap hari. Kado itu tidak harus 
berupa barang, lho..! Selanjutnya, Rumi 
dan Doni memberikan kartu ucapan 
dan bunga untuk mama mereka. 
Selain puppets show, ada juga video 
tentang peran ibu, ucapan selamat 
dari perwakilan papa dan anak, dan 
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu 
“Cinta untuk Mama”.

Acara peringatan Hari Ibu berjalan 
dengan lancar dan penuh haru. Ada 
juga anak-anak yang menangis dan 
langsung memeluk ibu mereka pada saat 
menyaksikan video peran mama dalam 
keluarga ataupun saat video testimoni. 
Mereka juga mendapatkan kesempatan 
untuk mengucapkan Selamat Hari Ibu 
buat mama mereka.

Kami berharap... biarlah kegiatan ini 
dapat mengingatkan kita semua bahwa 
ibu adalah seseorang yang kuat, tegar, 
luar biasa, perhatian, dan penuh 
kasih. Setiap kebaikan, perkataan, 
perbuatan, dan bahkan jerih lelah 
mereka, itu semua dilakukan karena 
kasih sayang mereka begitu besar 
kepada kita dan keluarga. Terima 
kasih untuk semua mama, ibu, oma, 
dan semua wanita yang ada di dunia 
ini. Happy Mother’s Day. Tuhan 
memberkati.
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Hari Natal
Sukacita Menyambut

Bulan Desember adalah bulan yang 
selalu dinantikan oleh semua 
umat kristiani di seluruh dunia. 

Mengapa demikian? Sebab, pada bulan 
Desember semua umat kristiani di 
seluruh dunia merayakan hari Natal. 
Ada beragam kegiatan yang dilakukan 
untuk menyambut hari Natal, seperti 
kegiatan gathering, lomba, dan lain 
sebagainya. Naaah... bagaimana dengan 
perayaan Natal di TK Kristen Petra 11? 
Ayo simak ceritanya!

Perayaan Natal TK Kristen Petra 
11 dilaksanakan secara online pada 
hari Kamis, tanggal 16 Desember 
2021, dengan mengusung tema “Be 
Courageous to Light Up”. Acara dimulai 
pukul 08.00 WIB. Tampak semua siswa 
dan guru TK Kristen Petra 11 kompak 
mengenakan baju nuansa Natal dan 
juga aksesori Natal. Istimewanya, 
pada perayaan Natal kali ini, sekolah 
melibatkan orang tua siswa. Wah, 
kira-kira ada kegiatan apa, yaaa...?? 
Ada lomba bersama orang tua, yaitu 
lomba mewarnai. Jadi, lomba kali ini 
tidak hanya untuk melihat potensi dan 
kreativitas siswa, tetapi juga untuk 
melatih rasa sportivitas. Terlebih, 
melalui kegiatan ini dapat menambah 
kekompakan antara anak dan orang 
tua atau pendamping. Namun sebelum 
masuk kegiatan lomba, ada yang 
istimewa, yaitu bapak dan ibu guru 

menampilkan sebuah drama untuk para 
siswa. 

Drama yang dibawakan oleh bapak 
dan ibu guru menceritakan tentang 
seekor rusa yang merasa sedih karena 
dia tidak mendapat hadiah pada 
hari Natal. Lalu, datanglah beberapa 
temannya seperti Rabbit, Mouse, 
Bear, Lion, Pig, dan Mr. Black, yang 
menghampiri dan menghiburnya. Pada 
akhir cerita, teman-teman si Rusa 
memberitahu bahwa Natal bukanlah 
perihal mendapat hadiah, melainkan 
bagaimana kita semua bersyukur atas 
kondisi yang ada. Terlebih, kita harus 
berani menjadi terang di kehidupan, 
seperti tema Natal tahun ini, yaitu “Be 
Courageous to Light Up”. Di tengah-
tengah drama, ada pemutaran beberapa 
penampilan siswa TK B, yaitu tampilan 
dance oleh Keisha, dan puisi dalam 
bahasa Inggris oleh Jennifer. Sebagai 
penutup drama, bapak dan ibu guru 
mengajak anak-anak untuk menyanyikan 
salah satu lagu Natal, yaitu “Ding-
Ding-Dong Lonceng Berbunyi”, sambil 
mengikuti gerakan yang ada di video 
untuk menambah sukacita yang ada.

Setelah istirahat kurang lebih 15 
menit, kegiatan dilanjutkan dengan 
lomba. Semua siswa TK A dan TK B 
tampak sangat antusias mengikuti 
kegiatan lomba mewarnai bersama 
orang tua. Lomba mewarnai kali ini 

sedikit berbeda karena menggunakan 
media tas kanvas, yang mana para 
siswa belum pernah melakukannya 
selama kegiatan pembelajaran di kelas. 
Kekompakan dan kerja sama terlihat 
jelas dari setiap siswa dan orang tua. 
Mereka sangat menikmati mewarnai 
tas menggunakan krayonnya masing-
masing. Naahhh... dalam sebuah lomba 
tentunya ada juara yang diperebutkan. 
Ada tiga juara yang diambil dari tiap-
tiap jenjang. Tetapi, mereka harus 
sabar menunggu untuk bisa tahu 
siapa juaranya. Kenapa begitu, yaaa?! 
Iya, karena pengumuman juara akan 
diumumkan pada ibadah Natal yang 
akan ditayangkan secara streaming di 
kanal YouTube TK Kristen Petra 11 (TK 
Kristen Petra 11 PPPK Petra) pada hari 
Jumat, tanggal 24 Desember 2021. 

Nah, inilah sepenggal cerita 
dalam menyambut hari Natal di TK 
Kristen Petra 11. Meski kegiatan masih 
dilakukan secara daring, hal itu tetap 
tidak mengurangi semangat dan sukacita 
para siswa. Mereka mengikuti setiap 
sesi kegiatan dengan penuh rasa syukur. 
Semoga teman-teman semua juga penuh 
dengan sukacita dan kebahagiaan dalam 
menyambut Natal tahun ini, yaaa...!!! 
Don’t forget to be courageous to light 
up! God bless you all.
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Mempersiapkan jenjang 
pendidikan bagi anak sejak dini 
adalah hal yang harus benar-

benar diperhatikan oleh orang tua. 
Dengan persiapan yang baik, akan sangat 
membantu anak dalam menempuh 
studinya hingga jenjang tertinggi yang 
akan mengantarkannya meraih cita-cita 
ataupun masa depannya. Melanjutkan 
kuliah ke luar negeri, menjadi salah 
satu pilihan sejak dahulu dari sebagian 
siswa Indonesia usai menyelesaikan 
studi mereka pada jenjang SMA. Ada 
berbagai pilihan tujuan negara ataupun 
universitas yang menjadi favorit. Untuk 
bisa masuk ke universitas yang menjadi 
pilihan, tentu dibutuhkan persiapan 
yang baik, mulai dari kemampuan 
akademik, sisi finansial, hingga faktor 
pendukung kemampuan berkomunikasi 
menggunakan bahasa internasional 
(Inggris) ataupun bahasa negara yang 
dituju.

  Pada hari Sabtu, tanggal 4 
Desember 2021, PPPK Petra dan Institut 
Français Indonesia (IFI) mengadakan 
acara Webinar Program Dwi Bahasa 
SMA Kristen Petra dan Studi Lanjut ke 
Prancis, melalui media online Zoom. 
Institut Français adalah perpanjangan 
tangan dan alat kerja sama Prancis, serta 
wadah para ahli dan konsultasi, yang 
melaksanakan aksi kerja sama budaya 
Prancis dan negara partner. Dalam 
webinar ini, Mr. Phillipe Grange selaku 
Atase Kerja Sama Bahasa Prancis IFI, 
memaparkan tentang informasi yang 
tepat dan lengkap tentang persiapan 
para siswa Petra yang berminat 
melanjutkan studi ke Prancis. Mulai 
dari biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama studi hingga orientasi pilihan 
universitas di Prancis. 

Sesuai dengan tajuk webinar, 
sasaran program dwi bahasa ini adalah 
para siswa kelas IX SMP Kristen Petra 
yang nantinya setelah 
menyelesaikan jenjang SMA 
akan melanjutkan kuliah 
ke Prancis. Mereka yang 
berminat bisa mendaftarkan 
diri ke sekolah masing-
masing. Jika jumlah siswa 
peserta memenuhi kuota 
yang ditentukan, mereka 
akan difasilitasi untuk bisa 
mengikuti kelas dwi bahasa 
(bahasa Prancis) dengan 
biaya tambahan, pada saat 
jenjang SMA di SMA Kristen Petra. 

Para peserta webinar tampak 
antusias dengan pemaparan dari Mr. 
Phillipe. Hal ini terlihat dari beberapa 
pertanyaan yang diajukan oleh para 
orang tua peserta webinar dalam 
sesi tanya jawab, yang tentu dijawab 
dengan begitu detail oleh Mr. 
Phillipe dan rekan dari IFI yang turut 
mendampingi.

Kegiatan ini merupakan salah 
satu dari sekian buah kerja 
sama antara PPPK Petra 
dan instansi-instansi lain 
yang telah terjalin dengan 
baik selama ini, yang 
bertujuan memfasilitasi 
para anak didiknya 
untuk mendapatkan 
pendidikan yang terbaik, 

sesuai dengan bakat dan minat mereka 
masing-masing. Kiranya kegiatan 
ini bisa memberikan informasi yang 
bermanfaat dan membantu para orang 
tua khususnya siswa-siswi PPPK Petra 

dalam mempersiapkan 
jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Penasaran 
akan bagaimana jalannya 
webinar ini dari awal 
hingga akhir? Segera scan 
kode QR yang disediakan 
untuk menyaksikan 
tayangan videonya 
melalui kanal Youtube 
PPPK Petra. Tuhan 
memberkati. 
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