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Semangat baru... terpancar dari raut wajah 
siswa-siswi Petra dalam mengawali tahun 
ajaran baru ini dengan Pembelajaran 
Tatap Muka. Semangat yang mereka bawa, 
mewarnai ruang kelas sekolah setelah sekian 
lama ‘kosong’ karena pandemi. Dengan 
semangat yang sama pula, semoga ke depan 
mereka bisa menjalani tahun ajaran baru 
ini dengan baik. Tanpa mengurangi suasana 
semarak ini, kami menghadirkan beberapa 
artikel memorable moments mereka 
menjelang tutup tahun ajaran yang lalu 
dalam Buletin Gema Petra kali ini. Selain itu, 
kami juga menghadirkan artikel prestasi dan 
kegiatan sosial siswa dalam menjadi berkat 
bagi sesama, serta kegiatan siswa yang lain. 
 
Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan Juli 
2022 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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https://www.youtube.com/watch?v=8EcinZ8Q290
https://www.youtube.com/watch?v=Cja3VAbwWts
https://www.youtube.com/watch?v=6GhhV9F2Ms8
https://www.youtube.com/watch?v=4jMEyKfc284&feature=emb_logo


Pentas Akhir Tahun

“Penuh Harapan”

Hai, semua..! Perkenalkan namaku Aurelie Iriana 
Gunawan dari kelas TK B. Aku mau bercerita 
tentang kegiatan Pentas Akhir Tahun yang ada 

di sekolahku, TK Kristen Petra 1, yang diselenggarakan 
tanggal 3 Juni 2022. Tema acara PAT adalah “Penuh 
Harapan”. Apakah kalian penasaran tentang acara PAT 
sekolahku? Sini, aku akan bercerita ke kalian semua...!

Acara ini bercerita tentang seorang anak perempuan 
yang bernama Mona. Ia merasa sedih sekali akibat 
pandemi yang tak kunjung berakhir setelah satu tahun 
lebih berjalan. Sudah terlalu lama dia menanti untuk bisa 
masuk sekolah, belajar bersama teman-teman di sekolah, 
dan juga bermain bersama. Tiap hari dia selalu berdoa 
kepada Tuhan, supaya pandemi ini segera berlalu dan bisa 
melakukan aktivitas lagi di sekolah. Selain berdoa kepada 
Tuhan, dukungan sang mama pun menguatkan Mona untuk 
tetap semangat mengikuti pembelajaran daring melalui Zoom.

Selain drama, ada juga beberapa penampilan lho, teman-
teman! Dari kelas KB B, ada penampilan dance “Indonesia 
Negaraku” dan nyanyian “Tuhan Menjagamu”. Lalu dari 
kelas TK A dan TK B, ada penambilan dance “Corona”, puisi 
“Corona”, nyanyian “Pagiku Cerahku”, balet “Malaikat 
Menghibur”, pianika dengan nyanyian “Di Sini Senang, Di Sana 

Senang”, serta ditutup dengan vocal group yang menyanyikan 
lagu “Penuh Harapan”.

Buat teman-teman yang penasaran tentang acara PAT di 
sekolahku, kalian bisa melihat videonya di kanal YouTube TK 
Kristen Petra 1. Sampai jumpa dalam acara Pentas Akhir Tahun 
berikutnya...! Tuhan Yesus memberkati.

Pentas seni (pensi) menjadi sebuah ajang pertunjukan 
bakat bagi para teman-teman di KB-TK Kristen Petra 
9, yang mana dalam kegiatan tersebut mereka dapat 

menyalurkan kreativitas dan bakatnya. Penyelenggaraan pensi 
pada tahun ajaran ini dikemas berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, dengan tema “Unity in Diversity”. Dengan tema 
yang dipilih itu, para siswa diharapkan bisa semakin mengenal 
keberagaman yang ada di negara kita, Indonesia. Seperti 

yang telah disampaikan oleh Kepala KB-TK Kristen Petra 
9, bahwa dalam pensi kali ini terdapat alur cerita. Alur 
ceritanya dengan mengunjungi pulau-pulau besar yang 
ada di Indonesia. Acara yang berlangsung pada tanggal 
3 Juni 2022 ini, dimulai tepat pukul 09.00 WIB. Dibuka 
oleh pembawa acara, yakni Miss Andy dan Ibu Lisbed. 
Acara dimulai dengan melihat tarian pembuka yang indah, 
kemudian dilanjutkkan oleh MC dengan mengajak teman-
teman berkeliling pulau. Pulau yang pertama adalah Pulau 
Sumatra, dengan penampilan-penampilan yang menjadi 
ciri khas pulau tersebut. Dilanjutkan dengan empat pulau 
besar lainnya, dan disusul dengan penampilan-penampilan 

keberagaman Indonesia. Walaupun acara pentas seni pada 
tahun ini masih dilaksanakan secara daring, teman-teman 
sangat antusias mengikuti kegiatan dan memakai dress code 
nuansa Indonesia. Dengan mengenal keberagaman yang ada 
di Indonesia, teman-teman KB-TK Kristen Petra 9 akan semakin 
mencintai negeri kita tercinta... Indonesia.
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Unity in
Diversity

https://www.youtube.com/watch?v=itfjZVKOUsE
https://www.youtube.com/watch?v=fF525Isy5HA
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Halo, teman-teman! Bagaimana 
kabar kalian? Hari ini aku akan 
berbagi cerita kegiatan di 

sekolahku. Apakah kalian sudah siap 
untuk menyimaknya? Here we gooo..!! 
Pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, 
TK Kristen Petra 11 mengadakan dua 
acara yang seru, yaitu: pelepasan siswa 
(graduation) untuk siswa TK B dan 
pentas seni tahun ajaran 2021/2022 
untuk seluruh siswa TK Kristen Petra 
11. Tema acara kali ini adalah “The 
Excellent Kids” yang memiliki makna 
bahwa TK Kristen Petra 11 berharap 
semua siswanya selalu menjadi anak 
yang excellent dalam segala aspek 
perkembangan belajar mereka. Acara 
dilaksanakan secara online, mulai pukul 
08.00 hingga pukul 10.00. Acaranya 
terdengar sangat lama ya, teman-
teman? Hehe... tenang…acaranya tidak 
selama yang kalian bayangkan, kok...!

Seperti yang sudah aku katakan 
sebelumnya, jika kali ini ada dua acara 
seru yang dilaksanakan. Acara pertama 
adalah graduation bagi siswa TK B. 
Semua terlihat bahagia dalam balutan 
toga terwarna biru. Bersama orang 
tua, mereka mengikuti seremoni yang 
dipandu oleh Ibu Erna. Usai dibuka 
dengan doa, lanjut menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” dan Mars PPPK Petra. 
Ibu Eny Wahyurini, S.Pd., M.M. selaku 
kepala sekolah tak lupa memberikan 
sambutan dan motivasi untuk seluruh 
siswa. Setelah itu, terdengar suara 
gong dipukul sebagai simbol dimulainya 
graduation ceremony tahun ajaran 
2021/2022. Selanjutnya adalah prosesi 
pemindahan tali toga sebagai simbol 
kelulusan. Secara berurutan, Ibu Erna 
membacakan nama tiap siswa yang 
diikuti oleh orang tua masing-masing 
dengan memindahkan tali topi toga dari 
sebelah kiri ke kanan. Lalu, diputarkan 
video testimoni perwakilan siswa TK B 
(Amaris) dan perwakilan orang tua (Ibu 
Nora), serta video motivasi dari para 
guru TK Kristen Petra 11. 

The Excellent Kids
Teman-teman TK B tahun ajaran 

2021/2022 merupakan siswa-siswi 
yang terdampak pandemi COVID-19 
sehingga tidak bisa merasakan 

suasana belajar di sekolah secara 
onsite. Mereka harus melewati masa-
masa belajar secara online. Tetapi, 
semua mampu melewati situasi tersebut 
sampai pada hari ini mereka dinyatakan 
lulus dari jenjang Taman Kanak-Kanak, 
dan siap untuk melanjutkan jenjang 
Sekolah Dasar. 

Kemudian, acara yang dinantikan 
oleh seluruh siswa TK Kristen Petra 
11, yaitu pentas seni tahun ajaran 
2021/2022. Semua siswa telah berlatih 
dengan giat untuk memberikan 
penampilan terbaiknya. Acara ini 
dipandu oleh Arya (TK B) dan Miss 
Septin. Keduanya terlihat kompak 
menyapa dan memandu acara pentas 
seni hari ini. Kira-kira acaranya seperti 
apa, ya? Oke, aku akan menceritakannya 
kepada teman-
teman. Hehehe...! 

Pentas seni kali 
ini dikemas dalam 
sebuah cerita drama 
yang diperankan 
oleh Aerilyn (TK B) 
sebagai Jerapah 
dan Leonel (TK 
B) sebagai Sapi. 
Lalu seperti apa 
ceritanya, ya??? 
Sapi duduk 
termenung dan 
tampak tidak 
bersemangat. Lalu bertemulah 
dia dengan Jerapah, yang mencoba 
menghibur Sapi dengan menunjukkan 
ada banyak anak yang excellent di 
sekeliling mereka. Nah... kemudian 
ada beberapa penampilan siswa yang 
ditayangkan. Ada penampilan siswa TK 
A menyanyi lagu “Si Semut” dengan 
diiringi musik pianika 
dan juga iringan tarian, 
kemudian dance 
“Twinkle-Twinkle Little 
Star”. Masih penasaran 
dengan excellent kids 
lainnya? Kini giliran 
penampilan siswa TK 
B, yaitu puisi dalam 
bahasa Mandarin, solo 

vokal lagu “Guru Tersayang” dan dance 
“Memandang Alam”. Terakhir, ada 
penampilan gabungan siswa TK A dan 
TK B menyanyikan lagu “A Gift to You”. 
Wahhh... semua siswa TK Kristen Petra 
11 menunjukkan bahwa mereka adalah 
anak-anak yang hebat! Lalu bagaimana 
kabar Sapi, ya? Apakah dia masih sedih? 
Ternyata, Sapi sudah merasa senang 
karena melihat banyak bakat hebat dari 
siswa TK Kristen Petra 11. Setelah semua 
menampilkan bakat masing-masing, 
kini saatnya berpisah dari ruang Zoom 
dengan ditutup dalam doa.

Nah... seru bukan, acara di 
sekolahku? Sekali lagi, selamat untuk 
siswa TK B yang sudah lulus dari jenjang 
TK, dan semangat untuk siswa TK A yang 
naik ke kelas TK B. Terima kasih untuk 
orang-tua/wali-murid siswa TK Kristen 
Petra 11 yang selalu menjadi partner 
baik bagi sekolah. Sampai jumpa pada 
tahun ajaran 2022/2023! Salam sehat. 

Tuhan Yesus memberkati.

https://www.youtube.com/watch?v=xylA3E3Cp2M
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I’m the Shinning Star

Nusantara Berwarna

Hai! Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat, ya! Siapa yang sudah tak sabar untuk berlibur? 
Wah, pasti semua sangat senang, ya.. bisa berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga. 
Tetapi sebelum berlibur, momen atau kegiatan seru apa sih, yang sudah kalian lakukan 

bersama dengan ibu dan bapak guru? Pastinya banyak, ya..! Sama halnya dengan siswa-
siswi dari KB-TK Kristen Petra 5, yang juga sudah melewati banyak kegiatan menyenangkan 
bersama ibu guru dan teman-teman. Sehingga tidak terasa, mereka sudah naik ke jenjang 
yang lebih tinggi saat ini. Menutup kegiatan tahun ajaran ini, KB-TK Kristen Petra 5 mengajak 
para siswa mengikuti acara pentas seni dan graduation. 

“Nusantara Berwarna” merupakan tema untuk pentas seni yang berlangsung tanggal 3 Juni 
2022 ini. Mengambil tema nusantara karena KB-TK Kristen Petra 5 ingin memperkenalkan beragam 
budaya yang terdapat di Indonesia. Para siswa mempersembahkan penampilan dari tiap-tiap daerah, 
mulai dari Pulau Sumatra hingga Pulau Papua. Mereka telah mempersiapkannya selama dua bulan lho, 
teman-teman! Dan bukan hanya siswa, guru dan perwakilan orang tua siswa 
juga turut meramaikan acara ini. Selain tarian, ada juga fashion show dan 
persembahan nyanyian. 

Usai pentas seni, seminggu berikutnya tepatnya tanggal 10 Juni 2022, 
dilaksanakan acara graduation atau pelepasan siswa KB B dan TK B. Meski 
secara daring, acara pelepasan kali ini tetap terasa begitu haru dengan 
orang tua masing-masing yang secara langsung memberikan medali 
dan plakat sebagai simbol bahwa siswa-siswi KB B dan TK B naik ke 
jenjang yang lebih tinggi. Ditambah lagi penampilan adik-adik TK A 
dan KB A dalam gerak dan lagu, puisi, serta persembahan nyanyian, 
yang membuat suasana pelepasan menjadi lebih bermakna. 

Selamat untuk seluruh siswa TK B yang naik ke jenjang SD! 
Selamat untuk seluruh siswa KB B yang naik ke jenjang TK! Dan 
selamat untuk siswa KB A dan TK A yang naik kelas! Tetaplah berkarya 
dan terus belajar, agar cita-cita dan harapan kalian semua terkabul.

Shaloom…. Halo, teman-teman! 
Berjumpa kembali bersama kami, 
siswa-siswi TK A dari KB-TK Kristen 

Petra 7. Kali ini kami ingin membagikan 
pengalaman dan cerita kami saat 
mengikuti kegiatan pesta kelas bersama 

dengan bapak-ibu guru 
dan juga teman-teman. 
Kegiatan Pesta Kelas TK A 
yang dilaksanakan secara 
online pada tanggal 14 Juni 
2022, mengusung tema 
“I’m the Shinning Star”. 

Pada kegiatan ini, 
kami berkesempatan 
untuk dapat mengasah 
dan menunjukkan talenta 
yang sudah Tuhan Yesus 
berikan kepada kami. 
Beberapa dari kami 

sudah mempersiapkan beberapa macam 
penampilan, seperti: menyanyi lagu 
bahasa Mandarin, gerak dan lagu, band 
bocah, menari, serta masih banyak lagi 
yang lain. Kami mempersiapkan dengan 
baik kegiatan pesta kelas kali ini dengan 
berlatih bersama bapak dan ibu guru. 
Senang sekali rasanya kami dapat ikut 
terlibat dan memeriahkan acara Pesta 
Kelas ini. 

Tidak terasa... sudah satu tahun 
ajaran kami lewati bersama dengan 
bapak dan ibu guru serta teman-teman 
semua. Baik kegiatan pembelajaran 
secara online maupun tatap muka, 
kami tetap mengikuti dengan penuh 
semangat. Sampai jumpa pada cerita 
kegiatan kami yang berikutnya, 
teman-teman...! Tetap semangat dan 
bersukacita! Tuhan Yesus memberkati.

https://www.youtube.com/watch?v=69L62S2FekA
https://www.youtube.com/watch?v=_yx_NLz0Jj0


What a 
Beautiful Day

Unforgettable
School Memories

Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya 
sehingga hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, siswa KB 
B dan TK B dapat menunjukkan bakatnya melalui 

kegiatan Pentas Seni Akhir Tahun Ajaran 2021/2022. 
Sebuah acara yang begitu ditunggu-tunggu oleh para 
siswa. Pada awal kegiatan, acara dibuka dengan dance 
pargoy yang membuat suasana menjadi meriah, sebelum 
dilanjutkan dengan doa pembukaan oleh Ibu Oktaviani 
Budi Utami, S.Pd.. Setelah itu, siswa dan orang tua 
juga mendengarkan sambutan dari Ibu Esterina Yuliani 
K., S.Psi., M.Si. selaku Kepala KB-TK Kristen Petra 12. 
Sambutan meriah dari dua MC (Syalom dan Joquina 
siswa TK B) yang sangat bersemangat membawakan 
acara, membuat siswa semakin penasaran untuk melihat 
kelanjutan acara, karena sepanjang ini adalah cerita 
drama yang saling berkaitan dengan tari dan lagu yang 
dibawakan oleh siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 12. 

Alur cerita drama mengisahkan tentang seorang anak 
yang ingin jalan-jalan ke hutan bersama kakak dan kedua 
orang tuanya. Saat di hutan, mereka berjumpa dengan 
berbagai macam binatang dan bunga, yang diperankan 
oleh adik-adik KB B melalui tarian yang sangat lucu dan 
menggemaskan. Di tengah-tengah perjalanan, tanpa 
disadari kedua anak tersebut berpisah dengan orang 
tua sampai pada akhirnya mereka menemukan rumah 
permen yang di dalamnya terdapat berbagai macam 
pertunjukan. Ada yang bermain pianika, duet, solo 
vokal, balet, paduan suara, dan lain-lain. Suasana haru 
mengingatkan anak kepada teman-teman dan orang tua 
yang begitu sayang kepadanya. Hingga pada akhirnya, 
mereka berdoa dan menemukan jalan untuk keluar dari 
rumah permen dan kembali ke rumah. 

Singkat cerita, ternyata perjalanan tersebut adalah 
sebuah mimpi yang sangat indah... 
unforgettable school memories. Itulah 
tema acara ini, yaitu sebuah kenangan di 
sekolah yang tak terlupakan yang mana 
banyak kenangan yang terjadi bersama 
teman-teman dan guru yang sangat 
perhatian dan sayang kepada anak-anak. 
Ingin tahu lebih lanjut...? Yuk, join di 
YouTube P12 Cool Kids!

Hari ini adalah hari yang sangat kami tunggu-tunggu. 
Hari  Jumat, tanggal 10 Juni 2022, kami, siswa-siswa 
TK Kristen Petra 10 kelompok TK B, akan mengikuti 

kegiatan Graduation Day. Sebelumnya pada tanggal 3 
Juni 2022, kami juga telah mengadakan kegiatan pentas 
seni sebagai ekspresi kegembiraan dan wadah untuk 
menyalurkan talenta kami. 

Acara Graduation Day ini dimulai sejak pagi hari pukul 
08.00 WIB. Pada awal kegiatan, kami semua bersukacita 
memuji Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di 
sepanjang tahun saat kami belajar bersama. Setelah itu, 
kami menyaksikan penampilan dari adik-adik TK A dan 
juga beberapa teman TK B. Hal yang juga membuat kami 
bersemangat adalah ketika ibu guru memanggil nama kami 
satu per satu sambil menampilkan foto kami. Ada juga 
tampilan foto-foto kami saat mengikuti kegiatan bermain 
dan belajar. Wah, semuanya sangat menyenangkan! 

Tidak terasa... dua tahun bersama ibu guru dan teman-
teman, sudah kami lalui bersama. Kami bermain, belajar, 
dan melakukan banyak kegiatan yang menggembirakan. 
Meskipun sebentar lagi kami akan belajar pada jenjang 
yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Dasar, semua kenangan 
bersama ibu guru dan teman-teman tidak akan terlupakan. 

Kegembiran yang sama pasti juga dirasakan oleh adik-
adik TK A. Mereka bersukacita karena akhirnya naik ke kelas 
TK B. Pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, kelompok TK 
A mengikuti kegiatan Fun Story Day. Mereka menyaksikan 
cerita “Gadis Berkerudung Merah” yang diceritakan oleh 
ibu guru. Ceritanya sangat menarik, dan mereka juga bisa 
belajar hal yang baik dari cerita tersebut. Lewat cerita 
itu, kami diajak untuk mendengar dan taat akan nasihat 
orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus... atas berkat dan 
penyertaan selama belajar di TK Kristen Petra 10.
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https://www.youtube.com/watch?v=LhLdxa_1bnA


Protect Our Oceans, 
Protect Our Future

Beat the Fear, 
Reach the Future

Setiap tanggal 8 Juni diperingati sebagai Hari Laut 
Sedunia. Begitu juga pada hari Rabu, tanggal 8 
Juni 2022 yang lalu, KB-TK Kristen Petra 13 juga 

memperingati Hari Laut Sedunia. Bagaimana sejarahnya, 
ya? Kenapa laut bisa memiliki hari yang sangat istimewa 
untuk diperingati?

Hari Laut Sedunia pertama kali diusulkan pada KTT 
Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 silam. Sejak tahun 
2003, The Oceans Project sudah mulai mengumpulkan 
peserta untuk merayakan Hari Laut. Hingga akhirnya 
pada tahun 2008, World’s Oceans Day (Hari Laut Sedunia) 
disahkan oleh PBB. Tujuan peringatan Hari Laut Sedunia 
adalah untuk menghargai laut-laut di dunia dengan 
merayakan hasil-hasil yang disediakan oleh samudera, 
seperti makanan laut, kehidupan laut, dan keindahan yang 
ada di dalamnya.

Di sekolahku, kami belajar untuk menghargai 
keindahan yang ada di laut dengan mengelola sampah-
sampah plastik untuk membuat sebuah hasil karya yang 
indah. Kami membuat mainan berbentuk gurita dan juga 
kepiting, serta akuarium kecil yang di dalamnya terdapat 
ikan-ikan yang bisa dimainkan seperti wayang. Menariknya, 
kami membuat hasil karya tersebut dengan menggunakan 
gelas plastik air minum kemasan yang sudah habis dan 
biasanya kami buang karena dianggap tidak bermanfaat. 

Teman-teman, kegiatan peringatan Hari Laut Sedunia 
dapat mengingatkan kita semua, bahwa laut yang ada di 
bumi ini menyediakan banyak manfaat. Salah satunya, 
olahan makanan dari laut yang sangat lezat dan juga biota 
laut yang ingin terus kita lihat keindahannya. Oleh karena 
itu, teman-teman harus bisa menjaga laut kita agar tetap 
indah dan juga sehat, dengan langkah kecil mengelola 
sampah plastik menjadi kerajinan yang bisa kalian gunakan 
untuk bermain. Selamat menjaga keindahan laut dan 
binatang laut yang ada di dalamnya ya, teman-teman! 
Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.

Semangat pagi, teman-teman! Bagaimana kabar 
kalian semua? Tentunya semua dalam keadaan 
baik. Puji Tuhan, kita dapat menyelesaikan proses 

pembelajaran untuk tahun ajaran 2021/2022 dengan 
baik. Nah, pada akhir pembelajaran, SD Kristen Petra 
1 menggelar acara pentas seni secara virtual pada hari 
Jumat, tanggal 17 Juni 2022. Kira-kira apa, ya, yang akan 
ditampilkan dalam pentas seni ini? Untuk lebih jelasnya, 
kita simak acaranya, yuk...!

Acara diawali dengan menyanyikan lagu “Indonesia 
Raya”, Mars Petra, dan lagu R.A.I.S.E.. Semua siswa mulai 
dari kelas I hingga kelas VI menyanyikan dengan khidmat. 
Kemudian, renungan dan sambutan kepala sekolah oleh 
Ibu Anna Amarawati L., S.Pd.. Kolaborasi antara guru dan 
siswa dalam membaca puisi, persembahan solo vokal, 
paduan suara, karate, dan juga beberapa tarian, yaitu Tari 
Laskar Alit, Tari Rampak, Tari Dongklak, dan panggung 
boneka sebagai puncak acara. Panggung boneka ini 
menampilkan cerita rakyat “Timun Mas”. Jalan ceritanya 
yang menarik, membuat para siswa begitu terpukau. 

Tujuan pentas seni diselenggarakan untuk mewadahi 
bakat dan minat peserta didik, khususnya dalam 
bidang seni. Sementara itu, peserta didik lainnya dapat 
memberikan apresiasi seni dengan menonton dan 
menikmati pagelaran tersebut. Pesan moral dari tema 
pentas seni “Beat the Fear, Reach the Future”, yaitu: 

sebagai manusia, kita tidak 
terlepas dari masalah, rasa takut, 
atau khawatir, tetapi kita tidak 
boleh kalah dengan semua itu, 
kita harus berani menghadapi 
setiap tantangan dengan terus 
belajar, berusaha, dan yang pasti 
berdoa kepada Tuhan sampai kita 
berhasil meraih masa depan.

0508

https://www.youtube.com/watch?v=mEKT6Tnbb4k
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It’s My Dream

Our Healthy Sandwich

Hai, semua...! Kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 7, melaksanakan kegiatan 
yang sangat menyenangkan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022 lalu. 
Kami membuat sandwich bersama orang tua kami. Sungguh kegiatan yang 

menyenangkan, karena kami belajar membuat sandwich yang enak sekaligus 
menyehatkan. Bahan yang kami gunakan juga sangat mudah didapat, dan tentu 
rasanya pasti enak. Bahan- bahan yang kami gunakan, antara lain: roti tawar, sayur 
selada, tomat, telur, timun, mentega, daging burger, dan sedikit tambahan lainnya. 
Cara membuatnya sangat mudah, teman-teman! Mama membantu menyiapkan 
bahan yang dibutuhkan. Tugas kami memotong tomat, timun, dan sayur selada. Yuk, 
kita coba membuat bersama-sama! Pertama, kita siapkan roti tawar kemudian olesi 
dengan sedikit mentega. Setelah itu, beri potongan sayur selada, telur, dan daging 
burger. Tambahkan sedikit saus tomat, kemudian tutup dengan potongan roti lagi. 
Ayo, teman-teman... belajar membuat sandwich bersama orang tua di rumah, ya...!

Tidak terasa kita sudah sampai pada 
penghujung akhir tahun ajaran 
2021/2022. Kita patut bersyukur 

kepada Tuhan atas penyertaan-
Nya kepada kita sehingga dapat 
menyelesaikan kegiatan pada tahun 
ajaran ini dengan baik. 

Untuk merayakan akhir tahun 
ajaran, SD Kristen Petra 5 mengadakan 
kegiatan yang seru, lho! Acara yang 
paling ditunggu oleh semua warga 
sekolah, yaitu pentas seni dan 
perayaan kelulusan siswa kelas VI 
dengan tema “It’s My Dream”. Tema ini 
menggambarkan bahwa kita masing-
masing pasti punya mimpi ataupun 
harapan yang baik sehingga kita bisa 
termotivasi untuk mencapainya. Salah 
satu impian yang sudah berhasil dicapai 
adalah semua siswa kelas VI lulus 100% 
dan siswa kelas I−V naik kelas satu 

tingkat di atasnya. Hal 
ini membuktikan bahwa 
mimpi bisa diwujudkan jika 
kita berusaha dengan keras dan berdoa 
kepada Tuhan. 

Acara yang berlangsung pada 
tanggal 17 Juni 2022 ini dipandu oleh 
dua siswa berbakat, yaitu Livinia Vesa 
Jayamangalni dari kelas V-A dan Arya 
Kenrick Jayamanggala dari kelas I-B, 
dengan menggunakan bahasa Inggris 
dan Mandarin. That’s so cool! Para siswa 
memberikan penampilan yang terbaik 
sesuai dengan bakat dan talenta mereka. 
Terdapat ensamble music dengan lagu 
“How Great Thou Art”, vocal group dari 
siswa kelas IV dan V yang membawakan 
lagu “I Have a Dream”, solo vokal, duet, 
serta gerak dan lagu Mandarin. 
Ada juga hip-hop dance dan balet, 
serta penampilan drama dan 

puisi dalam bahasa 
Inggris. Selanjutnya, 
siswa diajak 

mendengarkan renungan firman 
Tuhan yang dibawakan oleh Mr. Niko 
dan Nunuman. 

Acara dilanjutkan dengan 
pengumuman juara umum nilai tertinggi 
siswa kelas VI. Wah, senang dan bangga 
rasanya melihat para juara didampingi 
oleh orang tua untuk menerima piala. 
Pada akhir acara, kami menyaksikan 
video kaleidoskop kakak kelas VI selama 
mereka bersekolah di SD Kristen Petra 5. 
Congratulations to all 6th grade students! 
Get your dreams and see you on top! 
God bless you.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1KMAjN194M
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Kembangkan
Potensimu

Love and Hope

Itulah sepenggal lagu yang terus kunyanyikan selama 
beberapa hari ini setelah melihat pentas seni SD Kristen 
Petra 9. Senang sekali melihat bakat-bakat yang dimiliki oleh 

teman-teman saat ditampilkan pada acara pentas seni tanggal 
15 Juni 2022. Mereka tampil menari, menyanyi, bermain gitar, 
balet, dan masih banyak lagi bakat yang lain.

Pentas seni yang mengusung cerita drama musikal 
bertemakan “Back to School” ingin mengajak kami sebagai 
siswa untuk kembali ke sekolah secara tatap muka. Kami diajak 
untuk melihat kembali aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan 
ketika pembelajaran tatap muka, dan membayangkan 

Tra la la la la la la
Belajar musik bersama
Do re do re mi re do
Aturlah nada dan irama
Janganlah ragu kau mainkan
Piano ataukah gitar
Kita mainkan bersama 

“Semangat pagiii...!!!” Begitulah sapaan teman kami, Adeline, melalui 
layar Zoom. Hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, adalah hari yang 
istimewa untuk SD Kristen Petra 11. Waaah ada apa, ya? Tentu ini 

hari yang menyenangkan. Yessss!! Di SD Kristen Petra 11 ada acara pentas 
seni, lho! “Love and Hope” menjadi tema pentas seni yang diadakan. 
Maknanya apa, ya? “Anak-anak... Love and Hope memiliki arti bahwa bila 
kita mencintai talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka talenta 

itu akan menjadi harapan yang besar bagi kita. Kita bisa mencapai mimpi kita 
melalui talenta yang Tuhan berikan dalam diri kita,” ujar Bu Eny Wahyurini, S.Pd., 
M.M., kepala sekolah kami, saat memberikan kata sambutan. 

Acara spesial ini menampilkan berbagai hasil kegiatan ekstrakurikuler 
yang siswa-siswi Petra 11 ikuti. Para siswa harus punya rasa percaya diri untuk 
menampilkan talentanya, dan tidak boleh merasa malu. Rasanya tak sabar aku 
ingin melihatnya. Apalagi aku juga tampil dengan talenta yang aku miliki. Aku 

ingin menunjukkan talentaku di bidang seni, yaitu menggambar. Aku pandai 
menggambar dan senang menggambar, lho! Kali ini, aku menunjukkan hasil 
menggambarku, yaitu kapal laut. Penasaran, kan!?? Niihhh... bagus, bukan?

Satu demi satu, teman-temanku tampil menunjukkan kemampuannya. 
Aku merasa takjub dan bangga. Tak menyangka bila di kegiatan 
ekstrakurikuler lain. Kegiatannya sangat menarik. Aku jadi ingin mengikuti 
ekstrakurikuler yang lain aaahhh.... Hehehe...! Supaya kemampuanku semakin 
berkembang. Menari? Yaaaa..! Aku ingin mengembangkan talenta menari 
saat duduk di kelas yang lebih tinggi nantinya.

Kegiatan pentas seni berjalan lancar. Tak disangka waktu cepat berlalu. 
Tak sabar rasanya ingin melihat pentas seni berikutnya lagi. Terima kasih 
kepada bapak dan ibu guru... yang sudah melatih kami dengan baik, sehingga 

talenta kami dapat berkembang dan berani menampilkannya. Terima kasih.

betapa senangnya saat banyak hal bisa dilakukan ketika 
belajar kembali di sekolah. Bakat-bakat yang kami miliki pun 
juga akan lebih dapat dikembangkan ketika bisa melakukan 
pembelajaran secara tatap muka. Waaaah... aku juga 
sudah tidak sabar bisa kembali ke sekolah seperti ajakan 
dalam pentas seni itu, supaya bakat yang kumiliki dapat 
dikembangkan dengan baik. Ayo semangat, teman-teman...! 
Semoga pada tahun ajaran baru nanti kita bisa mengikuti PTM 
kembali, dengan keseruan-keseruan yang sudah menanti.

https://www.youtube.com/watch?v=rv0pdsBE7tU
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Aktif, Kreatif,
 Mandiri

Salam Pramuka! Hai, teman-teman...! Pada penghujung tahun ajaran 2021/2022 
ini, tepatnya tanggal 9 Juni 2022, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 12, 
melaksanakan kegiatan Pesta Siaga dan Persari. Apa sih, Pesta Siaga dan Persari 

itu? Pesta Siaga adalah pertemuan untuk golongan Pramuka Siaga yang diikuti oleh 
siswa kelas I−III. Sedangkan Persari adalah kegiatan perkemahan satu hari Pramuka 

Siaga yang dilaksanakan pada siang hari. Persari diikuti oleh siswa kelas IV-V. 
Pesta Siaga dan Persari kali ini mengambil tema “Aktif, Kreatif, Mandiri”. 

Meski Pesta Siaga ini masih dilakukan secara daring, tetap tidak mengurangi 
semangat dan keseruannya, lho...! Karena dalam Pesta Siaga, bunda 
pembimbing sudah menyiapkan bermacam kegiatan menarik, asyik, dan juga 
penuh dengan kegembiraan. Pesta Siaga dimulai dengan upacara pembukaan. 
Kami mengikutinya dengan khidmat. Kemudian, dilanjutkan penyampaian materi 
oleh Bunda Yanti dan Bunda Yuni. Nah, setelah itu kami semua mengikuti kegiatan 
yang seru, antara lain: menyusun puzzle, mencari kata-kata tentang kepramukaan, 
bermain Quizzis, mencocokkan kata, dan lain sebagainya. 

Tidak terasa waktu terus berlalu, sampai tiba waktunya kegiatan Pesta Siaga 
berakhir. Yaaa... padahal kami masih ingin terus bermain dan belajar. 
Akhirnya kami harus mengakhiri kegiatan ini, dengan mengikuti upacara 
penutup. Tetapi kami tidak khawatir, karena tahun depan kami juga akan 
melaksanakan kegiatan Pesta Siaga lagi, dan pastinya lebih seru...!

Tak kalah seru dengan Pesta Siaga, kegiatan Persari kali ini dilakukan 
secara tatap muka. Wah... kami sangat senang sekali setelah sekian tahun 
tidak bisa melakukan kegiatan bersama teman-teman. Keseruan dimulai 
dengan pembagian beberapa regu putra dan regu putri. Sebagai pembuka 
acara, diadakan upacara pembukaan di lapangan. Berikutnya adalah 
penyampaian materi oleh Kak Toto, Kak Abel, Kak Ani, dan Kak Maria. 

Usai penyampaian materi, kini tiba waktunya kegiatan outdoor 
di setiap pos. Hmmm... rasanya tidak sabar! Kakak pembina sudah 
menyiapkan kegiatan yang harus kami lakukan di setiap pos. Di pos I 

(Pos Heboh) kami harus menampilkan yel-yel setiap regu. Ternyata yel-
yelnya bagus-bagus, lho! Berikutnya kami berpindah ke pos II (Pos Kaget) dengan 

rintangan yang harus kami lakukan, yaitu kereta buta. Kami harus berjalan menuju 
pos II dengan mata tertutup. Di pos II tersebut, kami 
harus menyelesaikan soal-soal pengetahuan tentang 
kepramukaan. Berikutnya di pos III (Pos Gercep), kami 

diberi tantangan joget TikTok. Kami ditantang berani 
tampil dan tidak boleh malu untuk berjoget. Di pos ini juga 

kami harus memecahkan sandi kotak dan sandi morse. Di pos IV (Pos 
Mumet) kami harus mengerjakan teka-teki silang. Dengan penuh semangat, akhirnya 
kami menuju pos terakhir, yaitu pos V (Pos Ambyar). Menuju ke sana, kami harus 
melalui rintangan lompat danau. Kami harus bekerja sama agar bisa sampai di pos V 
dengan selamat. Di pos terakhir ini kami harus menyusun puzzle. 

Tidak terasa semua pos bisa kami lalui. Wow! Kami sangat senang dan gembira 
hari ini. Akan tetapi, waktu mengharuskan kami untuk mengakhiri kegiatan Persari 
kali ini. Oh, iya... kakak pembina di setiap pos juga melakukan penilaian, lho! Menilai 
apa yang kami lakukan, seperti kekompakan, kedisiplinan, keberanian, dan kerja 
sama dalam regu. Dari penilaian itu, akan ditentukan regu terbaik. Kami mengakhiri 
kegiatan Persari dengan upacara penutup dan pengumuman regu terbaik I, II, dan III.

Tak sabar rasanya menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh 
kakak pembina. Dan akhirnya... inilah tiga regu terbaik, yaitu: regu Anggrek 
(I), regu Mawar (II), dan regu Cendrawasih (III). Selesailah sudah rangkaian 
kegiatan Pesta Siaga dan Persari SD  Kristen Petra 12 pada tahun ini. 

Semoga melalui kegiatan ini, kami bisa menjadi anak-anak yang aktif, kreatif, 
dan mandiri. Sampai jumpa dalam kegiatan Pesta Siaga dan Persari tahun 

depan. Tuhan memberkati. Salam Pramuka!
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Selalu
 Mengandalkan

 Tuhan
 dalam Hidup

Petra 4
Goes To Museum 
Olahraga Nasional

Momen graduation untuk siswa kelas VI tentunya 
memiliki arti yang sangat mendalam. Kelulusan 
yang ditunggu selama enam tahun akhirnya 

mereka raih dengan usaha dan kerja keras belajar selama 
ini. Pada tanggal 17 Juni 2022, para siswa kelas VI SD 
Kristen Petra 13 mengadakan acara graduation yang 
dilaksanakan baik online (live) maupun onsite. Acara 
dimulai pukul 08.00 WIB, yang dibuka oleh Ms. Natali dan 
Mr. Loan sebagai MC. Tidak ketinggalan juga dengan firman 
Tuhan yang dibawakan oleh Ms. Indah yang memiliki pesan 
agar para siswa selalu mengandalkan Tuhan di mana pun 
mereka berada. Pada acara ini, banyak penampilan para 
siswa kelas VI yang sudah dipersiapkan dengan mengusung 
konsep kilas balik perjalanan mereka dari kelas I, momen 
pandemi, hingga ujian di kelas VI. Semua dirangkai secara 
menarik dengan penampilan drama, dance, nyanyian, dan 
paduan suara. Tidak lupa mereka juga mempersiapkan 
video yang memperlihatkan beberapa kegiatan yang 
mereka lakukan selama di sekolah. Acara ditutup 
dengan penyerahan plakat kepada perwakilan tiap 
kelas secara simbolis, dan juga pengumuman 
juara umum. Kiranya momen ini menjadi 
momen yang tak terlupakan dan 
pengingat bagi para siswa kelas VI 
dalam menapaki jenjang yang lebih 
tinggi dengan selalu mengandalkan 
Tuhan dalam kehidupan mereka.

Hai, guys! Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kami dari SMP Kristen 
Petra 4 kembali mengikuti kunjungan virtual. Destinasi kali ini adalah Museum 
Olahraga Nasional yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk berkeliling 

ke berbagai spot di museum ini, kami dipandu oleh Kak Yudia Aryani sebagai MC 
dan Kak Selly yang menjelaskan berbagai isi serta sejarah museum ini. Daripada 
penasaran, mending ikutin terus artikel ini. 

Museum Olahraga Nasional diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 
April 1989. Bangunan ini sangat unik karena bentuknya menyerupai bola. Kenapa ya, 
kok harus bola? Kenapa nggak kotak atau piramida saja? Jadi, olahraga sepakbola 
adalah olahraga yang paling populer di Indonesia, guys! Oleh karena itu dibuatlah 
museum ini berbentuk bola. Museum ini dibawah naungan Kemenpora. Di lantai I, 
kami disuguhkan beberapa koleksi dan foto-foto para atlet kebanggaan negara kita. 
Selain itu, masih ada juga berbagai koleksi alat olahraga. Di lantai ini terdapat ruang 
Asian Games dan Asian Para Games (Indonesia menjadi tuan rumah kedua event 
ini pada tahun 2018). Ada pula berbagai alat permainan tradisional seperti egrang, 
bakiak, hulahop, bambu gila, gasing, dan koleksi aneka bola.

Terdapat olahraga rekreasi, seperti panjat gunung dan bersepeda. Menariknya, 
ada gasing raksasa yang sangat berat berdiameter 2,5 meter. Gasing ini bisa berputar 
selama 25 menit tanpa terjatuh! Begitu hebatnya alat ini. Tidak ketinggalan zaman, 
museum ini memiliki aplikasi digital untuk mempermudah kegiatan kami dalam 
museum ini. Koleksi di museum ini sangatlah lengkap. Ada alat olahraga dari 
berbagai daerah, seperti dari Bali dan Papua. Usai mengelilingi lantai I, kami 
diberi kuis berhadiah dari Kak Yudia! Banyak sekali anak-anak yang aktif dalam 
kuis ini. Benar-benar mencerminkan anak Petra yang aktif dan berprestasi. 

Di lantai II, kami diperlihatkan berbagai penghargaan, kostum, alat olahraga, 
dan juga foto-foto atlet juara negara kita. Lalu, ada ruang legenda yang berisi 
penghargaan dan perlengkapan para atlet legendaris Indonesia. Sebelum ke 
lantai III, kami diberi kuis lagi oleh Kak Yudia. Di lantai III, ada ruang Sang Juara 
nih, guys! Dari namanya aja pasti udah ketebak, kan, apa isinya? Benar sekali, 
isinya tidak lain adalah penghargaan dan sejarah para juara Indonesia. Lalu pada 
penghujung acara, kami diberi kesempatan untuk bertanya kepada kakak-kakak 
yang berada di museum, sebelum kegiatan kunjungan virtual ini diakhiri. 

Oleh: Agnesia Artanti Gowinda
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Halo, sahabat Gema! Perkenalkan 
nama saya Joanne Giovanni 
kelas VII dari SMP Kristen Petra 

3. Beberapa waktu lalu, saya mengikuti 
seleksi Jr. NBA Camp se-Indonesia yang 
dilaksanakan di Cilandak Sport Center, 
Jakarta. Perlu diketahui, kegiatan ini 
merupakan aktivitas offline pertama 
setelah dua tahun sebelumnya 
dilaksanakan secara online karena 
pandemi COVID-19 yang melanda dunia. 
Seleksi ini diikuti oleh sekitar lima puluh 
orang yang berasal dari berbagai kota 
di Indonesia, dan dilaksanakan pada 
tanggal 13-14 Mei 2022.

Jr. NBA Camp 2022 merupakan 
program pelatihan global yang 
bertujuan memperkenalkan olahraga 
bola basket serta gaya hidup aktif 
bagi generasi muda. Selain mengasah 
bakat, para pemuda ini juga diajarkan 
mengenai nilai-nilai utama Jr. NBA, yaitu 
S.T.A.R., yang merupakan singkatan 
dari Sportsmanship atau sportivitas, 
Teamwork atau kerja sama tim, Positive 
Attitude atau sikap yang positif, serta 
Respect atau respek. Melalui nilai-nilai 
S.T.A.R. ini, para peserta pelatihan ini 
diharapkan dapat termotivasi untuk 
menjadi pemain yang lebih baik dengan 
kepribadian yang luar biasa.

Kegiatan ini terbagi menjadi 

Junior
NBA
Camp
2022

beberapa segmen. Ada pengembangan 
kemampuan dan penempatan formasi, 
latihan shooting (menembak), berbagai 
kemampuan saat bekompetisi, 
serta percobaan lima lawan lima 
antarpemain. Semua kegiatan dipimpin 
oleh Associate Vice President of 
Basketball Operations NBA Asia, Carlos 
Barroca, dan pelatih Jr. NBA Asia, 
Natalia Andrei Dos Santos. Singkat 
cerita, terpilih dua pemain laki-laki dan 
empat pemain perempuan sebagai 
pemain paling menonjol (standout 
players) dalam event ini. Mereka 
adalah Matthew Lee yang berasal 
dari (Medan), Kenneth Lebron Huang 
(Jakarta), Putu Kezia Angelie (Bali), 
Joanne Giovanni (Surabaya), Anggun 
Annalia (Pendopo), dan Aurelia 
Almadireja (Jakarta).

Sebelum dibacakan hasilnya, 
saya berdoa... berharap semoga 
saja bisa terpilih. Puji Tuhan 
ternyata doa saya terkabul. Setelah 
pengumuman dibacakan, saya 
terpilih menjadi MVP Jr. NBA dan 
Jr. NBA yang akan mewakili pergi 
ke Orlando, U.S.A.. Pastinya saya 
dan keluarga sangat bangga dan 
senang. Semangat saya makin 
terpacu dan tidak putus asa serta 
makin bertanggung jawab. Saya 

akan membuktikan bahwa saya bisa dan 
tidak mau mengecewakan orang tua. 
Puji Tuhan, hasil kerja keras selama ini 
tidak sia sia. Kami bisa membawa pulang 
medali dan sertifikat MPV tahun ini. 

Saya sangat berterima kasih 
dan bersyukur kepada Tuhan karena 
sepanjang seleksi, bisa saya lalui dengan 
lancar dan mampu menunjukkan yang 
terbaik. Tak lupa saya juga berterima 
kasih kepada papa, mama, koko, 
keluarga, guru, dan teman teman yang 
sudah mendukung Joanne dalam seleksi 
Jr. NBA. Sekian dari saya, terima kasih 
dan semoga ke depannya saya lebih baik 
lagi dan bisa mengharumkan nama Petra 
3. Tetap semangat! Jangan putus asa! 
God bless you.

Oleh: Joanne Giovanni
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Ujian Sekolah..?
 Siapa Takut!

Halo, teman-teman semua! Saat ini kami sebagai siswa-
siswi kelas IX SMP Kristen Petra 5 ingin membagikan 
pengalaman kami saat melaksanakan Ujian Sekolah pada 

bulan April 2022 lalu. Ujian Sekolah ini tepatnya dilaksanakan 
mulai tanggal 18 April hingga 25 April 2022. Untuk setiap 
harinya, rata-rata terdapat dua bidang studi yang diujikan. 
Ujian Sekolah menjadi penilaian akhir yang kami lalui sebagai 
murid pada jenjang SMP ini. Tujuan dilakukan Ujian Sekolah 
adalah untuk mengukur pemahaman akan materi yang telah 
kami pelajari mulai dari kelas VII hingga IX, serta dapat menjadi 
salah satu bagian untuk menentukan kelulusan. Sebelumnya 
juga sudah dilaksanakan Ujian Praktik dengan semua bidang 
studi yang diajarkan selama ini. 

Puji Tuhan... Ujian Sekolah tahun ini dilaksanakan secara 
luring setelah kurang lebih dua tahun ini pembelajaran 
serta penilaian dilakukan secara daring. Pastinya karena 
Ujian Sekolah ini dilakukan luring, kami sebagai peserta 
ujian wajib menerapkan protokol kesehatan yang ada, di 
antaranya: memakai masker, menjaga jarak satu dengan yang 
lain, mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh sebelum 
memasuki ruangan ujian. Meskipun ujian ini dilakukan di 
sekolah, kami tetap mengerjakan soal-soal ujian menggunakan 
Learning Management System (LMS), sehingga sangat penting 
untuk peserta ujian menyiapkan dengan baik perangkat yang 
diperlukan untuk mendukung pengerjaan Ujian Sekolah. 
Laptop, charger, ataupun cadangan kuota/pulsa internet, 
merupakan beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan 
oleh peserta ujian.

Hari Senin, tanggal 18 April 2022, adalah hari pertama 
kami melaksanakan Ujian Sekolah. Bidang studi yang diujikan 
adalah IPA dengan durasi pengerjaan 100 menit, dan Prakarya 
dengan durasi pengerjaan 90 menit. Kami sangat antusias 
untuk menghadapinya. Sekitar pukul 07.30, kami sudah berada 
di sekolah, siap mengerjakan ujian yang akan dimulai pukul 
08.00. Sebelum mulai, kami beserta guru penjaga mengikuti 
ibadah pagi terlebih dahulu yang dipimpin oleh guru PAK. Saat 
ujian berlangsung, kami dijaga dengan ketat oleh guru penjaga, 
namun tetap memberikan suasana yang nyaman bagi kami 
untuk mengerjakan. Tak terasa, hari pertama berlangsung 
lancar tanpa kendala apa pun. Hari selanjutnya juga sama. 
Sebelum ujian dimulai, kami ibadah pagi terlebih dahulu. Dan 
setelah selesai mengerjakan, juga ditutup dengan doa. 

Kami sangat bersyukur, mulai dari hari pertama hingga 
terakhir, semua berjalan lancar. Hal tersebut dapat terjadi oleh 
karena berkat penyertaan Tuhan, serta doa dari orang tua, 
guru, dan orang terdekat kami lainnya. Kami berharap Ujian 
Sekolah ini bisa menjadi salah satu bagian paling berkesan 
yang telah kami lalui sebagai siswa-siswi SMP. Semoga apa 
yang telah kami kerjakan ini dapat memberikan hasil yang 
terbaik. Kami percaya, apa yang sudah kami usahakan, tidak 
akan mengkhianati hasil. Sekian pengalaman kami selama 
melaksanakan Ujian Sekolah di SMP Kristen Petra 5. Terima 
kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. 

Oleh: Jocelyn Gracia



Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 
(OSN-K) merupakan ajang kompetisi olimpiade 
yang diselenggarakan tingkat kota/kabupaten. 

Olimpiade Sains Nasional (OSN) diselenggarakan oleh 
Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. OSN dilakukan secara 
rutin pada tiap tahunnya dimaksudkan untuk mendorong 
semangat dan daya juang peserta didik, memfasilitasi 
bakat dan minat untuk mencapai prestasi terbaik peserta 
didik di bidang sains, dan juga ditujukan untuk melakukan 
penjaringan dan pembinaan kepada calon peserta 
kompetisi tingkat internasional dalam bidang Matematika, 
Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Astronomi, Ekonomi, 
Kebumian, Biologi, dan Geografi.

Pada pelaksanaan OSN-K tahun ini, siswa 
mengerjakan soal-soal olimpiade secara online di sekolah 
sesuai bidang masing-masing. Terdapat 37 siswa yang 
mengikuti OSN-K dengan mengikuti beberapa bidang, 
yaitu: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer/
Informatika, Geografi, Astronomi, Kebumian, dan 
Ekonomi. Meskipun olimpiade diadakan secara online dari 
sekolah, hal ini tidak mengurangi semangat para siswa 
untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk Kota 
Surabaya, terutama untuk SMA Kristen Petra 2. OSN-K 
ini diadakan pada tanggal 23-25 Mei 2022. Saat ini para 
siswa dan bapak/ibu guru masih menunggu hasil OSN 
tersebut untuk melanjutkan ke tingkat provinsi. Semoga 
hasil yang diperoleh adalah benar-benar sesuai dan 
terbaik.

Olimpiade Sains
Tingkat Kota

Come Back Stronger

Pada bulan Mei hingga Juni 2022, tim bola basket SMP 
Kristen Petra 1 mengikuti Kejuaraan Piala Wali Kota 
Surabaya. Kejuaraan dalam rangka memperingati 

Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729 ini diikuti oleh 
113 tim putra dan putri dari SMP dan SMA se-Surabaya. 
Pertandingan yang berlangsung di GOR Pancasila ini 
dibuka dengan sambutan oleh Wali Kota Surabaya, Bapak 
Eri Cahyadi. Beliau mengatakan bahwa situasi pandemi 
COVID-19 memang telah membuat pertandingan olahraga 
khususnya bola basket di Surabaya sempat terhenti, namun 
beliau bersyukur karena saat ini pandemi telah terkendali 
dan membuat pertandingan bola basket dapat kembali 
digelar. “Pertandingan ini adalah hari kebangkitan bagi 
anak-anak SMP untuk menunjukkan kemampuannya di 
bidang bola basket. Karena itu, tunjukkan menjadi yang 
terbaik,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Tim bola basket putra dan putri SMP Kristen Petra 1 
berjuang dari babak awal hingga babak final dengan diiringi 
doa dan dukungan teman-teman, orang tua, serta bapak-
ibu guru. Sayangnya perjalanan tim putra terhenti di babak 
delapan besar, sementara tim putri terus melaju hingga 
babak final. Pertandingan final ini dilaksanakan pada 
tanggal 5 Juni 2022, yang mempertemukan tim bola basket 
putri SMP Kristen Petra 1 dengan tim bola basket putri 
Nation Star Academy (NSA). 

Pada quarter pertama, kapten tim, Victoria Benedict 
Joe, sempat mengalami cedera pada kaki sehingga 
harus keluar lapangan. Victoria kembali dapat mengikuti 
pertandingan pada quarter kedua, walaupun akhirnya 
harus berhenti bermain di quarter ketiga dan keempat. 
Meski sang kapten mengalami cedera dan tidak bisa lagi 
bermain, tim SMP Kristen Petra 1 tidak patah semangat 
dan tetap bertanding dengan penuh sportivitas. 

Namun pada akhir quarter keempat, tim Petra 1 harus 
mengakui keunggulan tim NSA dengan skor 42-28. Dengan 
hasil pertandingan ini, tim Petra 1 pun harus puas dengan 
raihan gelar juara kedua. Hasil pertandingan ini tidak 
membuat kami putus asa, tetapi menjadi motivasi untuk 
bermain lebih baik lagi pada pertandingan-pertandingan 
selanjutnya. Terima kasih atas doa dan dukungan yang 
sudah diberikan kepada kami. Tuhan memberkati.
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Splash
Our Love

Tiket Emas Menuju
International Olympiad in Informatics 2022

Olimpiade bergengsi tingkat dunia 
yaitu International Olympiad 
in Informatics (IOI) 2022, akan 

segera dilaksanakan di Indonesia. Tentu 
banyak para siswa jenjang SMA di 
Indonesia menantikan perhelatan akbar 

Hari Jumat, tanggal 29 April 2022, H-3 saudara kita umat 
muslim menyambut Hari Raya Idulfitri 2022, kami sebagai 
keluarga besar SMA Kristen Petra 1 diberikan kesempatan 

untuk bisa melaksanakan agenda rutin sekolah, yaitu program 
charity dengan kegiatan buka puasa bersama di Panti Asuhan 
Khadijah II Yatim Piatu Putra Surabaya. Tidak hanya sebuah 
program rutin sekolah saja, tetapi kami semua diajarkan untuk 
selalu berbagi berkat kepada sesama, siapa pun itu, melalui 
anugerah Tuhan yang melimpah meskipun masih dalam 
pergumulan pandemi. Ya, selayaknya kami sebagai generasi 
muda dan makhluk sosial untuk terus menggugah rasa peduli dan 
empati kami bersama. Firman Tuhan selalu mengingatkan kami, 
seperti yang tertulis dalam Galatia 6:9, “Janganlah kita jemu-jemu 
berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan 
menuai, jika kita tidak menjadi lemah.”

Ada enam puluh paket parsel mini dan enam puluh kotak 
nasi kuning yang kami persiapkan sejak siang hari di sekolah 
bersama empat siswa perwakilan dari tim Persekutuan Doa siswa, 
Bapak Akwila selaku wakil kepala sekolah bidang Humas, Bapak 
Riwa selaku guru Pendidikan Agama Kristen, dan juga Ibu Catur 
sebagai perwakilan dari guru. Tepat pukul 15.00 WIB, kami pun 
berangkat menuju ke Panti Asuhan Khadijah II Yatim Piatu Putra 
Surabaya. Setibanya di sana, kami disambut hangat di dalam aula 
bersama anak-anak dan beberapa pengurus dari panti asuhan. 
Kebahagiaan, kebersamaan, dan ungkapan syukur, benar-benar 
dapat kami rasakan. Waktu yang begitu indah boleh terungkapkan 
begitu saja dalam kesyahduan pada sore hari itu.

Terima kasih untuk seluruh anggota keluarga besar SMA 
Kristen Petra 1 yang telah mendukung dan berbagi dalam 
kegiatan tersebut. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah untuk 
kita semua. Amin.
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tersebut. Tak terkecuali Albert Ariel 
Putra, siswa kelas XI SMA Kristen Petra 
4. Banyak persiapan telah dilakukan 
oleh Albert, mulai dari banyak membaca 
buku dan berlatih soal, serta mengikuti 
pelatihan nasional (pelatnas) mulai dari 
tahap pertama hingga ketiga.

Pada akhir bulan Mei lalu, tepatnya 
tanggal 28-29 Mei 2022, Albert 
mengikuti Asia Pasific Informatics 
Olympiad (APIO) 2022 di Alexandria, 
Mesir. APIO 2022 adalah kompetisi 
seperti IOI untuk delegasi di Kawasan 
Asia dan Pasifik Barat. Kegiatan 
olimpiade ini berlangsung secara online, 
artinya para peserta tetap mengerjakan 
soal di rumah masing-masing. Albert 

sangat antusias mengikuti APIO 2022 
ini. Dia bertekad dan bekerja keras 
untuk mendapatkan hasil yang baik. Puji 
Tuhan, pengumuman pemenang pun 
dirilis. Albert meraih medali perak (silver 
medal) dan menempati posisi rangking 
teratas dari semua peserta yang berasal 
dari Indonesia.

Menurut informasi dari website 
APIO 2022, peserta yang memenuhi 
syarat juga berhak mengikuti IOI 2022 
Indonesia. Semoga hasil perjuangan 
Albert hingga mengantarkannya meraih 
medali perak pada ajang APIO 2022 ini 
menjadi tiket emas Albert untuk menuju 
IOI 2022 Indonesia pada bulan Agustus 
2022. Tetap semangat berprestasi!!!
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